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المملوكيةالسلطئةلهاية60

ومؤسسانهاالمملوكيةاصسلطخةا*شاسةليساغصا!اهذامناغصدا

يث6ا-فىااحرباتاهـت*!اسهلطاقع!!يخم!تهذاا!اذ6اضفصيلبا

مكنمتأءالمملوكيةأسسلطنةاا.دححلا!أسباتع!تعامةلمحةاعطاءهو:ا.دما

الأنحظخدهذا"سبابلمهمش.ومصرسو!لةاحتلالمنالفمانبين

تازتاناذ6المملوكياجبثم!اتنظيم!!اسها!رورةبايرب،هرهومضاإ

فيالمماليكاستخدامالمملوكطاصسلطنةاتاهـتهوالجيشهذا

اتحرنامنتصففيالممتصمخلافةمنذملحوظبشكا!بدأقدأ!ربياأجيشا

اضاس!عااغرنامنالأولاالربعءضتصفحوافيحتع!و*املءالملاديأضاسعا

سلصةأن9أ16مصرقيالممالكعاحماباشاعليمحمدقضىحينعث!ر

ننظيمولمعردة.المملوكيةاسلطنةاعهدفيذ!وتهابلغتالمملوكيالجيش

علىاحصولا-ثيفةعنبلمحةاضمهيدامنأضاأ،بد6المماليكجيش

المملوكية.ا!سلطنةافيءاجيثمم!ااطموا*خااصكاهماا

يآلياتيااضخص!!ا.لدعى-.وتجئيد!مالمماليككلالعصول

مثلا6أغرصم!-ثا،الأغرابمنكا.لوااضجاراهؤا،ءاصبةوغا6بالتاجرواجلثبالمما

إةعاوا،يذكر.خواجهاغبواحدهمويحما!"اصكالممامنوبعضهم

أصلمحرفةصعوبةهناومنءاشتهرليااجكبمماأتىاذاا،ت1التاجراصم

عنهمتوجد6اطسلطاناجكبالمماأتوا3تالذاالتجارأنا،01تاجزكا!

لحصمابعملواارزي!تااضخا!اع!تيوجدمصاأكرمعلوماتالمصادشفي

.الخاص!!لحسابهمأوالأمراء
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س،المملوكيةالسلطنةمنالاولىالفترةفي6بالمماليكيؤتىوكان

1405(ولحس!340+روسياجنوبيفيا!سهوبامنطقةل!-القمحا!بم)

بصورةوبغالبيتهم،تبالتدرببمضهميؤتىأصبحثم6رئيسيةبصورة

برقوقالسلطةتولىحإنكا3829منذوبخاصة6ذاثبحدرئيسية

أسبابتعزىولىأيتتمنطقةمنكا(8939-1382)الاصلالشركسي

الى6القفقاسمنطقةالىالقبجاقمنطقةمنالمماليكجلبفيالضحولهذا

عدثهمفتناقض6لبمتيمورةءغزالقيجا!تى-والىأميراءبنىحداخلية

مستمر6بشبهل6اليافحينالمماليكاستيرادكثرةأنكما.بلادهموأفقرت

.السكانمنالفحالالعنصرهذاعددأ.لقص6المملوكيةالسلطنةالى

بالرجأللحقنماسرعان6نسبتهنزادتوقد6اضساءاأنذلكالىيضاف

إلآمرافيدوز/1.بكاملهاأسريجبالتدرا.لتقلتاشهكذاءالمملوكيةالسلطنةالى

أبناءمنالمماليكعلىالأقتصار1فياشراكسةامنالحاكمين1السلاطينرغبة

سلطتهم.لتدعيمجنسهم

هنا6ويهمنا.المبيد%سوا!تىتسمىءخاصةقاأفيالمماليكيباع

يستخدمكانفقد.يثهـي!السلطانالذينالمماليك،الأولىبالدرجة

فنونلتحليمهمخاصةمداركهيدخلهمثمومن6ا!مأبيتأموال

وبعدها6(جتابلالكتابيةالذاكويعرفوءإلنوتحالممالقخق

6المغتوقأوبالعتيقالمملوكيحرفو6الأستاذأوبالمحتقفي!6!خض

له6ا!هحلمناسةالوظلأفيويحين6اعتاقةتسمىوثيقةبموجباعتاقهويتم

يئشريهم!!الذين1المماليل!41أمابالجيتم!المتخرجينغالبيةويلتحق

يخدملم،واذا.السلطانمدارسمنتنظيماأقلمدارس.فيدخلون

الشخصفهذاكاآخرشخصعندخدمبلكاأستاذهعندمالسببالمملوك

اقطاعأالقيقالمملوكويح!ى.مستخدمالمملوكويسمىعخدوميسمى

حتىبحدفيماويترقىجنديآفيصبحعسكريةوملابسوحصانآكامنهليحيئس

يسمىشهريأمرتبآكاذلكجانبالى6ويحطى.سلطانآأحيانآيصبح
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تدفعمنتظمةغيرمدفوعاتوهي6بالنفقةمايسمىأيضأويمنح،جاماكية

عطفالسلطانليكسبأو6مثلاالحملات1قبيل6مختلفةمناسباتفي

وتسمىءجديدسلطانالحكميحتليحإنأو،الشدةظروففيمماليكه

سنة،كلمرةإلكسوةالمملوكعلىتوزعكما.اصيحةانفقةالحالةهذهنمما

ذلك.وغيروالمليقاللجمويحطى

السلطانليكيتالىلفدلاهؤلأقسامنرئشسيةيقسموواشلطإةديةأو

السابقين.الأمرأءومماليك(المتقدمة)اسابقيناالسلاحلينومماليكالحاكم

6مشتروات:أشهرهامختلفةبأسماءالحاكمالسلطانمماليكعرف

المماليك1هؤلا،اششرىالذيهواحاكماوالسلطان.اجلابأوجلبان

وأستاذهم.المماليكهؤلاءبينقويةرابطةوجدتهذاوعلى.وأعتقهم

الذينالمماليكبين6بالخشداشيةعرفت6قويةرابطةوجدتوبالمقابل

بينمنعادةيختاراسسلطاناوكان.سويةوأعتقواودرسوااشترواصحص

بلادح!ممنهمويحإن6بالخاصاكيةالمحر)وفالخاصحرسهشترواته

واقتصاديأيأعسكرؤويةالسلطنةأنوطالما.كبيرةاقطاعاتويمنحهمالشام

الخشداشيةرابطةكا.لت6أقوياءمنافسينبدونالحاكمالسلطانأنوطالما

بسلاطينهاالسلطنةضعفتحينولكن.بناءةمنافسةوأساسقوةعنصر

اضمافعنصرالىالخشداشيةأبطةراتحولتوباقتصادماي!ه!ا

.أخرىكتلةضدنفسهاعلىتتراصكتلةكلوأصبحت6للجبش

منأولكاالنظامعنالمدلمافمينطليحةفيكانواأنبحد؟المشترواتوأصبح

لينال6دعمهمعلىالمكره،السلطانكاباستاذهممؤيد.بنالنظامهتك

له.تأييدهم

بها:قامالتى"الدقيقةالدراسةانظر-1

ة.15،لاول،ول،لا،43اثح!!هءطأ3،9لا،حولء!!هحط،ل!ا،*ولطكل!لأول1-5)).))،)،

اول!!لأ،ءاه3ءولا!هص!،5لمعأولءا،ه8ول4ولمح!أ،مم!ول،43أ،كح!(ك!وله3،)07.!ا.س2

(1؟9ر،)ه!0ر!ى-!2ة*.37(3391،).00!-476ة.71*1(1،)9.349"5.!و-7
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حاكم،لسلطانتابعونمماليكفهمالسابقينالسلاطينمماليكأماا

قرانصة.أ:قرا.لصالآنوسمواكاالسابقينا!سلاطينامشترواتقبلاوكا.لوا

------حر!-
ونظرأ.سلطلألآتتبعمنهاكلكا.لتمختلفةطوائفمنهؤلأءويتألف

المماليكعهدفيخاصة6حكمهممددقصربسببا!سلاطيناعددلكثرة

بينهم.أنمافسةبالتاليوازدادتءا!وائفاهذهعددتزايد6اسئراكسةا

منالمؤلميناحاكماالسلتلانمشترواتأماملهماضافعنصرهذاوكان

لضربطوائفهمكثرةالحاكما!سلطانإواستغل.متجانسةمتراصةطبقة

هيالقرا.لصةبينتجمعكانتالتيالوحيدةوالرابطة.بأخرىطائفة

ذاكومعكاخبرةوأقلسنآمنهمأصغرهمالذينللمشترواتكرههم

هم.يطغواأنيريدون

السلطانية6المماليكبينالثالثةالفئةالسابقينإ،مراءامماليكشكل

الحاكمالسلطانألىخدمتهمفنقلتكااعزلواأوتوفواأمر،1ءاصكمماوهم

6متحدإةطوائفمنيتألفونوكانوا.بالسيفيةآنثذوعرفوا6وخلفلأله

وهم6إلاخرىعنغريبةبأنهامنهاالواحدةتشحر6الأمراءلتعددنظرآ

عن،كبيرحدوالىكاوالسلطانالمشترواتعنغرباءبمجموعهم

وغالبأكاالآخرينللفريقينبالسبةسياشآضحفاءوكانوا.القرانصة

حدثوقد.أوضاعهملتحسينالمشترواتضدءالقرانصةمعتحاونواما

اعاباتكا.تانعشرالخامسالقرنفيالمتكررةالطواعينبنتيجة

بالنسبةكبيرة،المناعةالقليليوبالتاليمصرفيالحهدالحديثي6المثشيروات

وتأقلموأسنأأكبرعادةوهم6هؤلاءتحرضبسبب6والسيفية6لصةللقر

يحدلولكي.ضدمامناعةأكسبتهمسابقةلطواعين6مصرمناخفي

لذلك،نتيجة6اسيفيةوااغرانصةاكفةرجحانمنومشترواتهالسلطان

يزجألأيحرصالسدطانوكان.الطلألفتين،1(هاتيناضعافالباعمد

؟الطاصنأئرحولاننلر-1

!.وللأ!51ول،،!ء!ا4ول"!!ول14كحا!هـحكمأول!!ءطأولحهاولط4!ملا،و

ا!+عوله)53س!ط،لأهول41ول3ءاأ!أ3الأاحأءه(ولول)3.%راث!هول.!ه،1ه!..73-67
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ولمحارضتهمكا.لاحيةمنحمايتهعلىلتوفيرهم6الأخطارفيبمئ!ترواته

عاصرالذيءز.لبلبنأحمديذكرش.أخرى.لاحيةمنءالذلككاأصلا

قايصيوهالمملوكيالسلطانمشترواتعددعنكاالمملوكيةالسلطنة.لهاية

مرجمحركةفياإختلفةيةالعسلاسا!وانفاتجاهسيا/ستهوعنالغوري

كلنهممملوكالفعشرثلائةأجلباناكا.ت..."):.لليماابق6

ممالبكهمنعس!سآلهلشيءأنفصدهوكاى..هالغوهـياتمشترو

يحسبوكانقبلهارز.دناالملوكأصكمماوهماغرا.دصةاويقطعمشتروات

ابنزنبليذكرو.")1(قبلهبمنفعلواكمابهيمكرواأتمنخوفآحسابهم

ا-مشترواتههمالذينالسلطانجلبان"ن11دابقمرجمحركةوحهـففي

منآولبانأمراخورياأن..هذلكوسببمواضه!ممن.لتحركوا

قصدهوكانالجلبانمنبالحربأعرفأ.لهملهكونالقرا.لصللحرب.،خرج

للحربفقدمهم...مكرهممنخوه!أشرهمايكتفيالقرا.لصةتنقطعأن

.؟)2(نيلأدهمفتغيرتمكرهفعلمواجلبا.دهوأخر

نأللأميريحقالذينالمماليكعددخد!-.الامراءمماليك-3

يطردأنللأميراولايحق.رتبتهعلىذلكويتوقفىبخدمتهيلحقهم

مماليكوكان.إلسلطنةانلألبموا!ةينالأنبحدالأخدمتهمنالمملوك

وحين.نفسهالأعيرمناقطاعلألهمووثلألقمرتباتهميتسلمونالأمراء

آمراءالىأوالسلطانخدمةالىممال!يكهينتقليعزلأواالأميريتوفى

الفريقين.بينيوزعونأوآخرين

برقمءبالمانياميونيخفيالمكتبماالوطنية،فيالرصالزنبلبنلأحمدمصرتاريخضطوروانظر-1

انظر،(3401الاولجمادى14النسخةهذهكتابةتاريخ).40!ول.؟!4113

زنبا!ابنيلىكماباخنصارالم!و!اهاسيذكر.آ15-ب14-الأوراق

نفسفيكوجودةالمخطو!لهذاأخرىنسخعنلتحيمقهوذلك!(وطحأ+ولول411)

الثانىجصادى28النسخةمذهكتابهتاريخ)ح40.لأ!ك!413:ميوأرفا!االمكتبة

الثانىجمادى23النسخةهنىكتابةتاريخ)ح.40.؟!ول81.1،3414

ولذلكالدقمقلخطهاوتتميزقبلهاالتىتمامماتثمبهالاخيرةوالنسخة1(8101

استصالهايضدبث،ح.40.؟!-ل!413)رقمالنسخة!سحتمد

"ب17-آ17!(،طءفولا"411)،زنبلبنا--
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تدهـيبأوأقلالسلطانمماليكمنمكا.لةأدنىالأمراءمماليككان

وقد.لذاطثفظرأالمجتمعفيكبيرآصياسيأنفوذأيمارسواولم،منهم

ضمفذللثوفيد6دالمملوكيةالسلأطنةعهدفيبالتدهـيجأعدادهمتناقصت

منوأهمكاالمشترواتتجاهالأمراءضحفاوازدياد6الىلاقتصاديةالحالة

ممانيكعددازديادمن6سلطتهمضحففترةفيكاالسلاطينخشيةذلك

عليهم.للثؤرةذلكهؤلأءواستغلالالأمراء

الدينصلاحءهدنياغحبيراهذااستخدم-.الحلقةأجناد-3

بذلكسمواالأجناداهؤلاءأنقائلفمن6ممناهحولوأختلف6الأيوبي

تكنيكمنعشتقالأسمبأنقلأللومنءحرسهتأليفهموبالسلعلان،حاطتهم

علىبالعدشبالأحاطةوذلكالهجومفيالتركيةالاقواماستحملتهعس!سي

حلقة.شكل

الحلقةأجنادنفوذتضاءلالجيشفياصكالمماعلىالأعتمادوبازدياد

وأالمماليكأبناءاماعادتويضمون،المماليكغيرمنكانوالأنهمنظرآ

ا!دطاعاتاعلىاستولواالمماليكنغوذبازديادش.المحليينالسكانمنأفرادأ

آسبابومن.!ؤأ،ءضعففيزادمما،الحلقةأجنادلدىصثغرتإلتي

بينهم.الخشداشيةفكرةوجودعدمالنحلقة1أجنادانحطا!

آولأدأفرادهايدعىال!جنودمنمتميزةوحدةالحلقةضمنووجدت

أوالأدوكان.مسلمينولدواالذين6المماليكأبناءمنيتألفونوكاالناس

ولم.الملوكأولأداوأالأسياديسمون،و6الناسأولاداضمنمنالسلاطين

وعدمكاالحكمعلىالسلاطينتحاقبلكثرةنظرأكبيرةأهميةلهؤلأءتكن

أولأدمحهاا.لحطالحلقة!انحطاروو.المبدلمأحيثمنالسلطنةتيىارث

31.و6امتيازاتهامنللافادةالتجاهـوالصناعمنكتيراليهاوانتسب،الناس

.عسكرينشاطبأيعمليآيقوموا
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السلطنةالحطا!حصوو-..االسلطنةان!ا!أسباب
.الأقنصاديوالحاملألعسكريالحاملأهمهاكامختلفةعواملالمملوكمة

مختلففيالمملوضصلياعنعرفثرالعسكريا!ملحامل

المملوكبهأيقومالتد.يبمنكافيةفترةهيالرئيسيةاقواعدهبأتعهوده

!لاالدلممانيكإلقوابهذلم!صلإاوااكثر!لشتعىمنسماصبلفيهمءسةانشرا

الثمرا!لسةاجكالمماأ!عكفباكثبرآأكما6اضدكأيجباتناقصتاحدرسةافي

فييتدربوااندون6فيههامةمراكزصلوا111د

صص"-.بذلكالخاصةالمدارس

.السلفاتهددتإنتيالأخطارزادتالمملوكىالنظاشبانحلال

ن1.6فيوراثىنظامهـجودعدمساوىءالفترةهذهفيشظهرت

شدةهناومنءمئ!ترواتهعلىبالأعتمادنفوذهتوطيديحاولالسلطان

قصرأن،الشراكسةفترةفيءالامرفيوزاد.أسلافهلمماليكصاداته

الىأدىقد6حكمهمعييهم!-اهـفيراتكأا6السلاطينعهد

اخثلولأوبالتمالمج!تحتنالقرالصهاعماليك

معحربها!قنذالمماليكدو-لةآنالغمتكرالأنحلالهذاعلىشجعوقد

!امحركه!وحتىعشراخاس!االقرنمطلعفيتيموكأ

الأولسليمآالسلطانأنيذكرشكبرىحربفيتدخللم1516في

مماكاوبالسوربالقلحةتحيطوالبيواتالدكاكينكادشمقاحتلحين،وجد

عظيم،لخطرتتعرضلمكالهااحتلالهقبلطويلةلفترةءدمشقأنإيدل

غالطالتي،والدكاكينالبيوتهذهلهدمحاجةمقهناكتكنلمبالتاليو

.ولتجارتهم)9(،وأسرهملسكناهمالمماليكاستخدعهاما

والمنشرمصوررمنقطحةعنعارةموالذى،التاليكتابهفيطولونمح!دون:انظر-1

:عنوانتحتألمانيةترجمةمعالعربىبنصه

5!"ءس!!!.؟نأ+43!ح!"،ع!س!4طححأ!هع!ط!")للا+وولولح.4.".!ل!،ء+"3!ول

محه3،منا،9:1280.2691ء!ثأ+!ح!061:يليكماباخ!صارالمص!ومذاصيذكر
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عهد.أوا.عددتنااالممالمكضحفأ!سابشمبئ

كانالتيالبلادسكانفيالمتزايدالمناقصالىذالكلموداووتكميماالسلطة

آضيييفقدالمناطق0منهذهاشابةابالعناالأتياناناذ،بالمماليلثمنهايؤتى

مختلفمناخرىعناصرمجي،كاالشراكسةاتسلطفترةفيءالآناليه

------آ
اغرىمماا،صلىاللدفىالممال!يكاضعفبدورهوهذاء(الاعمار)

!--.

جهةمفكامصرالمماتناقصزيرجع.محاهـبتهمعلىجيرا.لهم

الخامسالقرنفيخاصة6.---اأحرثتكرا.الىكاآخرى

بينالفترةفيمصرفيحدثتالتىالطواعينعددأح!يشقد.عثمر

الشديدةالأصاباتعنوعداطالكلونأ)تم.عشرأربعهفبلغص919و998

ذكرها،سبقلأسبابخاصةبصورةالمشترواتبيناططواعين11هذهسبتهاالتي

ا!تصوطدفياكأتباكاشاليوباالاقطاعاتفياضطرابأطواعيناعننتجفقد

المشترواتمنكا.دواطحنوامنو!أغلب6!المملوكيتوفىحإنلأنه6مصر

آخر.مملوكالىالأقطاع1ملكيةتنتقلكاالكبرىالاقطاعاتأصحابالمتنفذين

اهمالهمالحسكرى!والممالمكضحفالىأدىشبأهمإولحلكل

النارلة.استخدالك!ضالاسلحةكااثفروسمةالمقليدله!ء-لى

داخليةعوأهلالىا!ثمركسمةاالفترة1فيسيةالفرشتمارينانحطا!0ويعود

ليه.ا!بالقولضإلىبالتاش6الجيثتقآلمملوكيالياراحبماادت

تستخدمكانتالتيي!تالميادا!ل!-+ي-ضاب"الإنحطااطهذاوينع!ص

سقو!انسلطنةقبيل6الغوري1قانصوهالسلطانحاول.وحإنالفروسيةيناضمار

كانكاالمحدفةالأخطارازاءءالفروسيةينتمارانحاشءبسنواتالمملوكية

ا-لنارية6الأسلحةاماستخماتطويرعنالدولةمرهوداتخولأنذلكمن

نث!رمما-جرئشفي،الزمانحوادثفيالخلان!فاكهة:طولونبنمحمد:مثلاانظر-1

المصرهذاسيذكر:317صالاولالجزء،6491و6291القاهرة،مصطفىمحمد

الخلانمفاكهة:يليكشاباختصار

وقائعفيالزموربدانع:اياسبنمحصداص919سنةطاعونحول.ضلاانظز-2

طحمدصغقه،رابعجزءومناك!ص1312-1311بولاق،اجزاءئلا.بخالم!ور

سيذكر:803-603و103ص،الرابعالجزهانظر9137/06910القامرة،مصطفى

.اياسابن:يلىكماباضتصارالمصمرهذا

-02-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بسببشيئآمحاودتهتفدولم.الفروسيةلتما!ينامهالبكااحتراممنوزا.د

اخارية.اللاسلحةالمتأصلالمماليلثكرهوبسبمتأخرةأتتأنها

.----------حت-

وعدمءالقفقاسأواغبجاق،1سهوبفيكفارسالمملوكماضيان

المملوككرهالىبالأضافةءإلنارياسسلاحااستعمالمعالهخيلركوبما،ءمة

عهدأو(اخرفياضا!يهابا،سلحةانسا،طينسلصكماأضياالعبيد!بقة

للاسلحةالممإليكاستخداموجهفيرئيسيةعقباتكا.لتء)1(السلطنة

بينجرتمحادائة،فيالناريةللاسلحةالم!اليككرهويظهر.الناهـية)3(

مصر.احتلانهبحدالعثمانيالأولسليموالسلطانكرتبايالدشركسيالأمير

مطواحدبليلو...*سليماطسلطان،أسيرأوكانكاكرتبايقال

ضربيتركواأنعسكركأمرجربتصدقلمواذاوحده،فناهبعسكرك

منعساكرلكأتيتأنت...":أيضآوقال.!)3(...فتكطالبندق

تحيلتالتياخيلةابهذهشجئتوغيرهمار،وم(ومنمصا!يمنالدنجاأطراف

البندفيةهذهوهيالأسلامعساكرملاقاةعنعجزوا!ناماالأفر.لجبها

اشمياختر.لاالوو.لحنانسانأمرزاكذابهاعتلتامرأةبهارمتلوالتي

وهو(صلحم)محمدنبيناسنةنتركا،فومنحنلكنواليهسبفنامابخا

المملوك،اعتدادهذامنيظهراش.")4"...ا!سيفبا،اللةسبيلفيالمجهاد

المسلمين-!عسماكرإست!!ءالأإيتياطييدقيةوكرههسيةبالفرو

-.الكريمالرسولكانبرإ-ينفذون-سنةبال!ميبف!انمافي!

الحشرفيبهاالعبيد-.للبندقيةالمتأصلالممالمككرهن(1

السلطنةفياللد!فحيةاستخداوقت!نمفىولكنالليلوكي

رئيسيةبصوارةاستخدمتاوقد.!نقبلالمملوكية

64ص،4ص،اياسابن؟انظر-1

ذلك:حولانظر-2

!.لاولءا5+"5ول+55*4ء!!ول34-نح3ءول3أ!"!ء7!+اولممامم!أ+!04*،ط5ول4ه!،

3.00،6591-42و95-46.

،طحفاأولول،141)نجلزبنا:نظرا-3

.461،السابقالمصدر-4
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اعاقةذلكقيلأن6اطهجومليساواكناحصا:اأوالدفاعالأغراض

مصرسواحلعلىمنصوبةالمدافعغالبيةوكا.لت.الفا:سالمملوكلحركة

الناشعلينالبرتغاليينغزواتاصقاومةءالأحمراصحراعلىخاصةو6اصحريةا

عدأالىالمملوكيةالسلطنةفيالممدافعالمبكرالأستخداميعزىو.آ.لذاك

الدينالأشخاصممظمأنمنهامتحدثةلأسباباورلكالممالكمقاومة

قلة6ذلكبجانبكاقهمءالأجانبأالخبرا،منكانواالمدأفعهذهاستخدموا

استخدامهايجبفحالاسلاحآالبندقيةتكونلكيبينمابمالمماليكمنافسةلأتثير

غالبيةشكلواالمماليكالفرسانلأنممكنأهذايكنولمكاواسعنطاقعلى

المملوكية.ا!سلطنةإفيالجيش

استخدمتالتيالمثمانيةالد:لةفيذللثعكسعلى،الأمروكان

قوتف!-شكانذراوةبهافبلغت،فتيةتزاللأوهياضإهـلةأالأسلحة

مساعدآالجيشفيالأن!!ساريةمنالمشاةعلىكامتزايدبشكلءاعتما*ها

الجند.مناضوعاهذاوطبيحةتتحارضلأالتيالناريةالاسلحةلأستخدام

ثانبينصا6إلاسلحةاصناعةاللازمةالممادنالحثمانيينلدىوجدتأنهكما

لا،!طحةالحثسانييناستخداميحتبروهكذا.يستوردوها)1(أنالمماليكعلى

كتيمعرفينجاجهمعينءكبيرةارررجة؟ا،مسؤر6مناسببشكل6النارية

ضد(1516)دابقومرجءالصفويينضد(4959)جالديران

البندقدولأ..."دإبقمرجمعركةفيزنبلابنيقولشالمناليلث

ويتول-.")2((اصكالمماعلى)عليهم(الدثمانيون)قدرواما(الرضتاص)

منفتلفوجدواسليمبأمردابقمرجفيالقتلىعدقا...!:أيضآ

بصددأيضآويقول.،)3(00بالبندقوأكثرهمنفرحمسمايةالجراكسة1

وأما..."مصرفيسليموالسلطانبايطومانالمملوكيالسلطانبيناقتال

.4،102،202،302،285-،اياسابن:انظر-أ

.طولونابن:أيضأانظر؟ب21،(7اطحنلأأول411!زنبلابن-2

.431،!!3نأ+"،لألأحع

.آ33،(،طءنلأ"لاول)411زنبلابن-3

-22-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عسثرهمنأحدأيجدفلمالحربالىهـجعلمافانهبايطوماناالحلطآن

منهمأحديستطعفلمالزربطا.لاتوالبندقكثرةمنمنهزمآولىوقدالأ

.")1(...ذلكأماميقفأن

هجوممنذالمصريالأقتصادا؟ثاكبدأ-.الاقتصادىالعامل-3

.--؟--!كص

احدثه.الذيال!دماربسببيمثييرالةرنهخامسمطلعفييةسورعلىتيمور

يهثفأششار!أكما.راعةأشلاضرأ!او
عطلت26(سببهاالتيالمميتةالأصاباتعشرا!تكفص!اهـممساالطإعورفي

الحالةاضطرابمنوكان.الاقتصادىلنشا!التالىو!كايةالبثمرالفعالات

6!وكا(اع!لحمالة)أن-.السلاوضعفالسا!سة

!قخلصق!بتهم..الفلاحإنعلىمتنفذةج!اعاتقبلمنالمال

بهم-.كا!ماالىبالأضافة6ا،موالوابتزازليتهديدالآن!شلأء!ع

!لفنرةءالتحارةطرفيالمملوك!لخو-لمتكرف-وررالأقتصادأا!ص .المصيريالأ!مصادلادارلدللطوارداد6الدو

إلببرت!ديإطوا!صفسة،!الصالحجاءاأ.اكشافبحدعضرعن

مدنحتامدب!الباز!اأن.لة-!اطمماليكاضحاا

كاتا!تياالأجنبيةالبضلأدعمنالقليل1على6مصرفيالجشححينآلموأدى

بضائم!ادخالعنيمتنحونا،جانب1اضجاراجعلءفيهاتباعأومصرتدبر

.)4(هامةموارداكاتتبعآالبلا!فقدتو.مصرالى

.411،(6للاول،طحأ411)زنبلبنا-1

.4،103،603،703،803-،اياسابن:ذلكحولانطر-2

الدياعثحانآلاتصلكفيالبهيةالتضةا،الحديقيإلبكركيمحمد:انظر-3

؟امه.4.طء،وللأ،23.ول.2833رقم،بفيالوطنيةالمكتبةفيمخطو!

البهية.التحفة:يليكتاباختصارالمصدر!اسيذكر.:ب17،آ17

.آ17،البهيةالتضة،الصديتيالبركيمحمد-؟
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وقام،اشسياسيال!وضععلىالمملوكي0إدالأقتصاانحطاروأثروقد

لمحاولتهاأورواتبهمدفعمنلةالدوتمكنلحدمتحددةبثو.اتالبخد

لجأوا6رهلدهاا!وشةالنه!دماأك!.ا.لةاصها

انخدبحضرواتبايقافالىأو6مشوهة.لقوداص!ا.الىعلبهااحقا!صينا

ماعوفأ6اصبحهذاالخزينةعرزوازاء.اخاساأولأثقهلالمضحفين

كأاالأ--هلينالأموإلفرضالىالمروءا6يةالمسكرالحملات1وفتوخاصة

.المدننعاىبخآصمة

--

.ب17-ب16،البهيةالتحفة،الصدقيالبكريتحمد:انظر-1
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لمنفبماقا

العثمانيةااألاهبواطوريةقيام

اخدولةنشأةعناياتهـوعدةجدتةلمذةالعتطالامارةنشأة

---3حظ--
اخخام!سالمرتفيزضعتاكتيأ!نمأ.ديةاشسميهاشروا.دهأ-هرهاأحصما.دمها

واعحربيةاكنركيةإؤلفاتامنكتيرفيكلختلفةأشكالإظالرتوالتيعشر

اشسميةالروايةزتذكر.عشرالسادسأغرنابدايهاخربة")لمخذقا

الىآسيةأواسطمنهاجرتتركة!يلةألمسمتهاا!ت!ا.سهاا!ولهاأن

شخصيقوده!كا.وكاتعشرالالثالقرنمطلعفيالمغؤل...الأ.لاضول

ابمسميتارزياعصمانوجدا!طغرلقالدوهو،سليماني!ييمى

ينتهونجداوخمسوناثنانهذالحنماتأنوإيةواسنسييما.

دبائلوممما،الغزاوعزباقومهعر!ألح!رزىخانأوغوزومنهمبنوح

انروايةاسما!ولضيفاالقرنفيالغرليةاسبةيباثكرتتركنه

وقد.وتركستانخراسانبين6سلبما!قح!المروأن

الببزنطيين6بلادأي6الرومبا،دشطرويممالمغولبضغطمنهاهرب

كانحإن؟الفراتفىق.وسورية؟نحاه6بحدفيماتحور-!كااعخهو

انذيوفيهدفناونياالمكان0011ش.جحرقلحةفرب6يجتازه

*سأترالثىجنودفلىمنسيريةضمىيقع

مثلا:انظر-ا

45*ء4!ك!أ"؟ه+،!ءاحا+ح!+34ثع"مهأ"ءول5،ولول!،ولس!اهعس!،ء!اأح!ول4ءها"ا+و

لاهول4هول،91؟ر،797.0.
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اندولة!شرخوتبناهاالتي6اهـسميةاالروايةهذدالى.لظرنااذا

حين6القسطنطينية1احتلالبعدوشاعتوضعتأنهالوجدناءالدثمانية

بغريبوليس.كبرىاطورية0امبروفحلاقولأالعثمانيةالدوا،أصبحت

مجيدأصل6الاحيانمنكئيرفي،يزو-رأوينحتأناضاهـيخانمما

ا،مثلةوا.عاأسرةأودشلةاليهوصلتالذيالمجيداحاضر:اليتفق

وآذكر6.الكبابهذافيمتأخرةءناسباتفيسيرضكماذلكعلىكثيرة

فيالحاجأميربأمروضعتالتيالواهيةأضسباشجرةكاااثالصبيلعلى

ونفوذنفوذهتمانجلمحين6326احرولىفيالفقاريبكهـضوانمصر

نسبيرب!أنكاأمرهعلىبناء6مؤهـخهفحأول6مثتهمالذيناصكالمما

المربكةنسبتههنوليتخلص6منصبهمعذلكليتلاءمبقريشبكرضوات

مناشرا.كسةاالمماليك1أصلبأتخلدشنابنهـوايةفيآنذاكوالمحروفة

.إلمسيحية)1(كبانقيلة

الحئمانيةالرسميةالروايةترد!التياحربيةاالرواياتعلىوكفال

تحتسالتيالأضافاتمنكيرأءاشمنمروربعامل6اليهاوتضيف

عاشالذي)2(الشماليحسنتعليكأوايةنو:!كاالعثمانيإنقوةازدياد

القرنمنالأولوالنصفعشرالسابعاقرنامنالثانياخصفافي

عثمانآلسلاطينأوص"أنهذا)4(علييذكر.عشر)3(الثامن

أيامفي996سنةفيتولىشاهسليمإنبنطغريلبناخازيأعثمانالسلطان

فيوتوفيسنة6فآقاممصرصاحبفلاونبنمحمدالناصرالملك
فربماهان!يردبالمئسرقسلطانأجده3شاسليماقوكان725سنة

الىنسبهويتصلالتتا!طايفةمنا4النزاالرحالةالتركمانمنوأصلهبلخ

%عحلأنالأثماندررصاحبو.لقلالقطبيا،قاكذانوحبنيافث

.-367268صانعل-أ

م!وطوص،والسلاطيالبشواتمنممرتولىفيمنالناطريننزمة:مزلفهعنوان-2

يلي:كماباختصارالمصعرمذاسيذكر؟8376بركمبصئسقالظاهريةالمكتبةفي

الشمالي.حسنبنعلى

.1181،السابقالمصمر-3

.ب901،السابقالمصدر-ء
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يخاضاشاأهلمنجماعة:زاداحجازاعربصميممنعثمانبنيملوك!بع

.،احالابحقيقةأعلمتحالىواللةالشريفةإلمدينةمنأ؟هم

6بنوحالعتمانيينبرب!تكتفيالحتمانيهالرسميهاهـوايةاأنحين!صي!

مشهو!ينءأنراكبمحا:بينعثما.لياعتدادهذانم!و6الغزأوالأغزبطريق

.تذكر6اخممافياحسنبنعايذكرهاكماكاأ!ربيةاالر؟ايةأن.سجد

.ماهاتعلىحاكمأسليمانجدتجعلزلكنها.لوحالىا!ثما.ليينا.سبة

منالفطنيينبانحدا:الأعتداد-هملاروالةهذدأقأيضآوالملاحظ

وفي6ا،النزااشحالةالترحصانمنسليمانأصلأنفتذكرالأ!ثداءاخزا

صفةمنالتركمانتجر*انلا.لهماالنقدبحضالأخيرتينالصفتينهاتين

اخزالذكرالروايةاهمالفيالسببو:بماالمثفياشمايرتبطالأستقرا!

اروايةلأنانحئمانيينامنالنبلذاكةيلأيهق6اوثنيمابالأء!شتبا!ارهو

آصلالىهامةأمجادآ6الأسلاميالحربيإثالترام!تكاتضيفاحربيةا

ومما.الشريفةامدينةاوالىاسربياالأصلالىتنسبهمحإنالحتمانيين

انقمانيينتاريخعنكتبالذي،الشمافيحسنبنعلأأنفيهلأشك

رواياتيسجلكاننماا1،اصامنعشبراالقرنمنلالاشبعشاحتىمصريختاكأ!

الرابطةياتالرواهذهتمكس.والفمانيينأصل،حولزمنهفيبينالعربشائمة

المسكريةالسمعةوأيضأ6الحثمانيوالسلطاناحرباالمساحينبينالدينية

أواخرفذيخسرونهابدأواوالتىذلكقبلالمثمانيونبناهاالتياحريقةا

آخرفيالشماليحسنبنعلييذكرهاالتيوالعبارة.عشرالسابعاغرنأ

6كمؤشخءحيرتهعنتحبيرماهيبقدرتقليديةعبارةمجردليستكلامه

وايةااهذهفيتاريخيأثابتشيءمنكانشاذ!.الرواياتتناقضازاء

عثمان!صإلسلطاثاسمبجان!ثيظ،رالذيالغازيلقبفنهو

المشهورالمؤرغا!ثمانييناأصلفياشسميةايةللر:اتصدىل!قد

هذهفنقض6العثمانيينأصئلفيالفريدة1الأبحا"ثصاحب6.!(أ*)طح،1

بلادالىوذهابهاسمهوأنخرافةشخصيةهذاسليمانأنوذكرالرواية

الغزاةالتركماناحتلالعنآنذاكعرةتحقيقيةمن"روايةاستحيرا1مالرو
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السلجوقيالأميرباسمالمث6اكأتبا!وعشراحاتياأ!قرنافياصغرىالآسية

انربعفي6ادبغدافيالحاكمونأرشنله3!سلاجقهاورياقتأصشب!تسليمان

فيأشفتمراخزاةاهـشلأءفتوحاتلبظمكاعشراحاديااغرنامنخير119

بغدإد؟نجأه76؟.9فياصليببينا!ب!مناحنلااطابحد6عا*ثم..ليقية

ابنه،وغرق.عودتهطريق/فيفقتل،ا!سا"جقةاأفربائهمناحتلااطابقصد

ربطأما.بحدهمننفسهاا،بالمحاشيقومهوإخابوهـوافيءا!سلانقليج

؟تكشهرةاسباع1ذاكوراءصتاعهدفأ!فيبدهماهانبمدينةسليمان

.اخراساني)9(أمسلمأيرارروفيهلأنعليهالمكان

عاصرتالتيالعربيةالمصاد!ومنذاتهااكنركمةالمصاد!منويتبين

انغزاةهـ؟،ءأصلهوفما.كغزاة.شحأشالأء!ؤأنا!ثما.يينا.لشأة

مهملألهم؟وماهي

وبينبينهمالحدودمنطقةفي.شأيهلسوشانحربإحتلال

هذهفيقامتوقد.بالثغورعرما6ا!غرىاآسيةفياكبيزنطيين

الجا.لبفيعرفتانحدودلحمايةعسثريةمنظمات،اجا.لبيناع!،المنطقة

.(أه،ا-د!اول)اكريتويباسمالبيزنطيالجانبفيشكااخزاةاباسمالعربي

وبتعدد6للحدشدكحراسكاخاصبتنظيمودينيبحماسالغزاةوتميز

اقي6القبائلوكانت.بينهمالصوفيهقأطاوااررينيةااصدعواالقويات

الىتهرعكاالمركز.لةللسلطةالخضوعتكردوامدنابجانبالسكمتمنتنفر

الصوفيةوالطردتىالبدعأصحابشأنذل!رفيسثأنها،الحدودمناطق

الىيلجأونكانواأرزيناالمدقمراكزفيالدين!ةالسلتئلاتمنالمضطهدين

)3(.معتقداتهمسةمماشبحريةوط!حأالسلطاتهذهمنكل!بأدالحدشامناطق

1-انظر:

!ءولاأ*،،حط،ء!"أ!53"ء!5لم(ه!ولول+!أه3ء،طهول45ول"08391".51-6.

س!!أ"3ح53س!ط،.!.ه:يلى!لماباختصارالمصرمذاسيذكر

أيضأ:انظر،!1-16صالسابقالمضدرانعك-2

اول،!،!اءأ،أ*"كلاء!3ء!،أه،!حء4اث!،1ءعاه،39ء4فىح!ول+ء4اوللاه"*

لأ!أ"+24+ه"01)ممر(11)292-09200.369:

"ء!ول*5ء"،51!طح"يلي-لماختصاربالمصدراامذسيذ-لر
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انمناطقحدشدا-بلالمغرىآشةفيالمناطقهذهعلىالغزاةيقتصرولم

اررين.اأصكلداءلصدغزاةقبلم!تحرسكا.لتآشةشرقيكنيالأسلامية

شالنالثعشراضا.لياالقر.لينفيالمسلمينالعربمنسوريهأمرا،إتخذوقد

1لمقا!متهمالغزاعشر

وساد6عثرإياصحااا!رنافياصغرىاآسيهفيالغزاةشأنقوي

اشسلطةقياماثراصهاإتركيةقبا+للوصولبسببالئركيالحنهصربينهم

ضغطهمادازداكلما،اخزأةإعددأزدادو!لمما.العراققيالسلجوقية

الا؟طرةصياسةمنآنذاكتحانيإ،ناطقهفهوكانت.نطيةاببناالمناطقعلى

فسمآوآقخاصة6فرضوهاأضيااضرائباشدةومنالمركزيهالببزنطيين

اغومية6اا،فلبات1صكانوااكبيزنطي1الطرففياحدوداس!،تمنقبيرأ

فلاحيبينيباعداجائراالأقطاعنظاموكان.)1(الأرمنمنأغلبهموا

//!.الأقطاعيينمنالقلائلسادتهموبينالبيز.لطبينالأ.لاضول

3ز

سلطاتوحمايهكاالبيز.لطيةامناطقاعلىالمتزايدةاةالغزاهجماتأدت

انسلجوقيالسلطانبينحاسمةمحركةالىءاخزاةالهؤلأءالسلروقيةبغداد

اشالبهزنطيروالأمبرإطوارسلانابأ لوجينا!د
ككلحيففي(6ملاذكريضااتذكر)تيكرمنزفي(ول3+هولأآ97!هفحولؤ

لب%يابعلمو.الأمبراطو!أسرشالببزنطيونبنتيجتهاهزمقدش؟7101عام

كانآ.طياكالا،شل!هدفهلأنذاكائرللا.لاضولواحتلالهتوغلهأرسلان

اصورالأمبراسراحأطلقاطذا6-والفاطميينالخلفاء!تشمصرسوريةاعانتزا

ضداستحداداتهبلادهفىإلإستكهالإلى.وعا!6معاهدةمحهفعشأنبعدالاصير

"إلا.اصميين)2"اغاأ

1-انظر:

"أا،ء!ا،؟+ء"أء53لم،لأأء05س!.،".91"،!حول*ص!!ءأه،3ء3".392.00-.492

نظرا-2

ء114!اح،ولء"ءح"!سأص!حول!،5+43حولأى+ة،!ء!ا3!3"ء،4س!ا033لاس!ء93ولول3س!+ء+الأ5ت

لأ!2"ول4الاول،،.4مم!(391)836-624.00،4.
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اهـسلانألبفانتصا!6الأهميةبحيدةنتلألجمنزيكرتلمعركةكان

ا.لدفعواالذينالضزاةحماسفيادزاأ.لهكماكااحدودإمناطقفيثغرةفتح

نااذكبيرةمقاومةيلافواأندوناخبيزنطيةالأكأاضيداخلالىإالآن

لزيةالمرالأباطرةبسياسةأ.هقواوقدء.لطيينأباا!حدوداسمكان

وقد.اعغزاة1ضدللدفاعيتحمسو!لم،اتمزايدةاضرائباوفرضهم

ا،دأ!ةضدالبيزنطيةالحدو*اصقمنافياتثو!اعدةأك6اثرقامت

ث!ليكيه-طورشسمنحلقكةفيمستقلةأكأمنيةاعا!ةزتشثلت.المركزية

-،.اصغرىابأرمينيةبحدفيماعرفت

منمضفذةأسرةحولمنزيكرت-كامحركةآلرءانغزاةتجمع

اول-ؤسسأنزاستطاعت،ملاطيةفيبرزت6اررانشماندباعرشتبينهم

السلجوقيةا!سلطنة11أنكيفرأيناوقداس)1"فيفيح!نناةغزااطرة

تغلغلازاءولكنهاءالأناضوليلفتحسياستهافيالاولويةتعطلمبغدادفي

بالتدخلأخذتكافهالهمامارةأولفا.شلألهمالصغرى1آسيةفيهذاالغزاة

يدعىاصغرىاآسيةالىالحاءصمةالأسرةمنأميرآفأرسلت6نفوذهالفرض

وقتلالسلجرقيةاسسلطنةأعلىثاكأقدسليمانزالدوكان.ءتقتلمش

اشسالهمنأيضأتهدفكانتالآنالسلطةأنالأستنتاجالىيدعومما

المودةقليلبحدحاول!سليمانأناهذايؤكدشمما.عنهشالتخلهلىابحاده

قليجابنهوغرقءعودتهطريقفيفقتلبغدادسلاجقةلطردجيشرأسعلى

المحاو،تهذهعقممتلخلفاؤهماوأدرك..لفسهااولةبا،حايقوموهوارسلان

وكرفواعاصمتهمتوجحلوا،الصغرىآسيةفيبا!حكمفاكتفوا

الروبمهبسلاجقة

1-ا.نظر:

*أ،ء،ك!!+"ح"أ3حر،،؟ء05ع.!021055-9!"!ح!وولأ"ءطح!ول5!592!،ءط

!أ)ول3ول4حول+لا5،آ!لا+ولولء!س!34+)"اأول،أ4ء4اظ!اه؟?ا"هول،0،984س!!أحاثأولح!3

ع،3)ءءلأ3،يلا!اثيول!ح3ول+أس!ا!5أحوح"،،.7)(91ر8)،ء".6-363!:

،!ط3ول!،الماس!4+ول"!:يليكماباختمتارالمصمرمذاصيدكر
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مثلوايناتافونيةسلاجقهبينالصغرىآسيةفيذالمثبعداصراعاوبدأ

منالمنظمونالحاصاءاصيهماهرعوالذينالأسلاميةالمنظمةالتقليديةالتكوى

اضافيوباالضزاةمثتالتيالدايثييمالدامارةوبين6الأسلاميالحالمداخل

وجودهاءأساس-الغزوعاىا،مارةهذهواعتماد.الأستقرارعدم

ا.لهياشهاأسبابمنهذاوكاثكاكدولةسياصيتظيمايجادعنصرفها

-!دسالصليبيينبوصول.البيزنطيونالأباطرة1تقوىأنوبحد.اسريعا

الداثصماندأسرةأفرادفان!غأينالآخراخزاةواالدا.شماندأمامالغزومجال

علىللقضاءقو.ليةسلاجقةذلكواستغلءبينهمفيماالسلطةعلىيتنازعون

.0891)1(سنةفيذلكلهموتم6امارتهم

انضلي!ييماالحملةاحخلالواررا.لشماندااما!ةسقوطبينالفترةوتتميز

سلاجقةبينالتكوىفيتوإزنبقيام4012سنةفيللننهسطخط!ينيةالرابحة

ويحزى.اطرفينابينالمسلحةا،صطدامات1وبزوال،والبيزنطيإناهـشم

انتيالدانشماندامارةزوالمنهامتحددةأسبابالىالحلاقاتفيالتطورهذا

منكلولأستغلالالأضطراباتاثا!ةعلىنقدرتهااستقرار1عدمعنصركانت

فيتقعجديدةحدودمنطقةالدولتينابينالآنقامتأيهكما.لهااطرفإنا

د!لسكيةشالبونتبينالممتدةالساحليةالمناطقتفصلالتيابخرتفحةالمنطقة

آشبه،"طرفينفيللغزاةجديدأملجأالمنطقةهذهوأصبحت6الداخلعن

سو.طوروصفىشالفراتعندأ!حدودامنطقةفيالوضععليهكانبما

أحدتتهااضطراباتعنالبيزنطيةالأمبراطوريةعانتهماا،الحاهدوء

تقويةالببز.لطيينالاقطاعيينومحاولأتالحاكمةالأسرة6أفرامنافسات

منآنذاكعانوهمابسببحالأبأحسنالرومسلاجقةيكنولم.أنفسهم

بخا،فاتهماا-!نطييناالتها*شدتهامنزأدصفوفهمفيداخليةانقسامات

ازديادالىالرومسلاجقكلةبينالأنقساماتأصولهذهوتحود.عنهموتحولهم

:هذاحولانظر-1

،؟ح،،أ*ء!مح!أ"،45حط.!.ه،2ا-،23،*ولح!9،طح3لمأح3،"692-،792،محأ

ول3اولطء4لا7!لاول"رك!3-ر.68
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علىا.لأسمتقا،لالرومسلاجقةأمراءمنإناطقاح!امأغرىممادولتهمكأفحه

-ثبخسروومااسلاجقهسلطاتاضطر1قفد.قو.لهةمركزعنبمناط!كم

الدينركنالمسمىانجوتهأحدو.لجح.اغ!طنطييةاافيلتجيءأثول109

..294لحفيالسلطنةوحدةاعادةفي

امفنرةفيبيز.لطهشأباطرةالرومصلاجقهبينأ!لافاتاتحسنازدأ!

شو.ليةصلطنهاحمغولافيهاأخضعإياا-:ةاوهي1243و4012بين

واحمطاع،نجهفوحىااكملناررا!كننوفي4012-"ففي.اسصالجوقمة/1

اتزنطيإن.إحساعدةإضالياأحامافيحثمهيستحيدأنالملأجىءإيهحخسرو

!ح!-.
باصرةنققأنشلمقسطنطينيةالرابعها!ليبيةااحملهااحتلالمن5!ا!

آسيهغربيفيكلخمطتحنهمتقلصعنوننج؟نبقيهالىءاصمضكمبرشنطة

نأاش!مصا،جقهورأى.اةالضأماماععمل1حمجالم!!حدأناكصغرى

!ؤلأءدعمالىفحمدوا6البيز.لطيينت!ددكماكا.شنهدإهمأ!لييييناخطر

قلأخرىمناطقالىالبيزنطينعنهجماتفمبتحويل!قن!زاةاو/الى

ةها8جاووماالمسيحيةطرابزونوولأيةالفنغرى1أرمينية

منالأوقالنصففيآسيهغربي-لحوالمغولتوجهجراءمنوكان

كلةااطقالىاختركمانصةافا؟لى11منكبيرةأعداداندصعتأنعشرالدثالثالقرن

كزيه.المرالسلطاتمنوهربأالغزوفيطمعآالضغرىآسيةفيالحدود

حركةقيامالى9123فيأدتشدينيةإ-شماعبةأزماتاضدفقاهذاأثا!قدو

ينية-اجضاعة.إأهدافذاتءو!،.لتاسحقبابابقيادةالتركمانبينثورية

ب!ب،أدىأنءذلكالا6قمعهامنالسلجوفيقونجةحاكمتمكنوقد

وبيناةالغزابينالخلافشقةتوسيعالى6أصحارهاعلىالغزاةعطف

فرفة2439فيالاهاج!حينانحزاةامساندةمنهذدفحرعت6قونيةسلطنة

صونية!نسلاطوخضع.اطااكبمز.لطيندعمرغموهزمتهاالمغولمن

.اطمغولذلكبحدالسلاجقة

آيةعرالمغولاإثجونتجةأساطةافيبضحفاخزاةا.تآثرولم

كأحفمنإها!بينابازديادازدادتقداةالض1أعدادأننرىبل6الصغرى
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المتطرفةإعاياتهميبثونأخذواارزينااتمصوفينمن6عدبينهموكات6وللمنول

زوالوألىلأسيما6ارزلكنتيجةالبيزنطيينضدالهزوفشمطإلغزاةبين

ساعدومما.بالغزواقياماحريةاةللضأطلققدقو.ليةصلاجقةسلطة

فيإتعاقدالبيزنطيةالأمبراطوريةعاصمةأناخزاةانثمارواشتدادعلى

ضغطبذلكفخفمنهاالصيلبيينانسحاببعدالقسطنطينيةالى9126

اهتمامآيوجهونبدأواالبيزنطيينأنكماكاالغزاةأماماررفاعياالبيزنطبين

الانث!اقاستفحالذلكالىيضافو.مخاطرهاوإلاش!يةالجبهةالىاكبر

عليهاالملاكينصغارنقمةشانبيز.لطيةاحاكمةااطبقة،1فيحدثالذيارراخليا

.الملاكينلكبارتأييدهابسبب

النصففي6فيهاوشكلواالصغرىآسيةفيبقوةاخزاةاا.لطلقوه!سذأ

بينهامنكانءكأاةاماراتعدة6اغرلعماجه!الثاإني

منانحربيااضصفافيقامت-.أمبراطوريةالىعفانامارةتحول

عاى6وايدينمنتشهاما!تابينهامن3(ةغزاةأماراتعدةالصغرىشة

آيا-ين6شماليصيوقرهصاروخانوامارتا6الغربيالجنوبيا!ساحلا

سينوبوامارة6الجنوبيا،ناضولاساحلعلىاضاليامدينةحولتكهواءا.ة

منطقةفىاصغرىاأرمينةمقاللمان!وامارة6دالأالحرعا .-سو.عا
دأخليةاماراتثم6الرومسلاجقةسلطنةأراضيمحظموشغلتطوروس

واماهـةءكوتايةومركزهاوجرميانءصغيرتانوهماقيحميدشجند!-هي

اطريقاعلىشتقعالبيزنطيةالاراضيتواجهولكنهاصغيرةوهيعثنان

فيالرئيسيةالأسلاميةوالمدناغسطنطينيةابينتصلالتياشئيسية

.والراق)3(سو!ية

1-انمل:

"!اء"أ"ء!+أ"3حآهحط،.5.0،.0!،32-،2،*ولء!3،أه+؟س!ح3،"1032-!و

.الكتابآخرفيالملحقالمصررالبغرافيموقمهابشأنالظر-2

،مماحأ،اكاح،+عحأ"مهءط(.ح.ه.."37.3-ر:نطرا-3
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!ص/حسبوبحرأبرآالغزوبواسطةالاماراتهذهازدهرت

6لذاكتبحاانها!تأوالأمارإتهذهضمفتانتوقفهأواخزواقلةعنونتج

لمولأ.لها،استمرارهاودوامقيامهاومبر!دهاشجرسببكاناغزوا/لأن

دواموبالتافيأرضهااستغلالعلىيساعداونياارراخلياالتنظيمتحردفا

اما!ةأومنطقةالىغزاتهاتحولمنطقةفيالغزشتوقففكلما.حياتها

الوقت6بحضكرماناما!ةامتإالأماراتهذهجميعبإنشمن.أخرى

دوامان.صغرهارغمبقلألهاوطولقوتهافيفا!هاعثمانامارةواعن

ضد؟محدودنطاقعلىوأن6فيهاالغزواستمرا!الىيحودكرمانامارة

و:ثتهداخليبتنظيمتمتحهاوالىءبقربهاالواقحةالصغرىأ!مينيةاماكأة

المورداعاأمنمما،أ!اضيهاأكثرشغلتالتياششمسلا-قةصلطنةعن

كرماناما:ةنجدماكثيرأولهذا.غنلألممنلهاتوفرمابجا؟ب6ا!داخليا

وحاوا!توتوسعآقوةازدادتالتيغماناما.ةضدالأخرىا،ماراتتتزعم

.الأخرىاخزاءااماراتابتلاع

فرت!وقوعها.متعددةلأسبابكخيرآتقوتوغمانامارةدامت

ا!عيفةاالاماراتفيعملايجدوالما!ذينا،الغزاةجحلالبيزنطيين

انطريقعلىوقوعهاأنكما.قوتهامنيزيدونواليهايهرعون،الأخرى

ا!،سلاميالحربيا-اعااوداخلوقو.ليةاستانبولبينالتجاريةالرئيسية

الداخررالمهامنكاكالتجاهـوالصاعالمنظمةاحناصروااعلماءامجيءسهل

إدأرساالعلماءنشطقدو،للدولةموأردوجودمش!طةلداكتبمآوحلت

وكمانءاجزيةأفأخذواالأمارةنخلمفيإيدييئاصي!تعاطبقواالاسلا!مية

تمأخ-أ+عمن)الأخمة1تسمىكااضقاباتايشبهمافيمنظميناصنا-صىءاالتحا3

حهمعنودفاولأءرابطةبينهمتنشأومهنةكلأصحابفيهايتحاون

يجمعوكان.للدولةضروريأدعمهمكاتأطذاو،بأعسكرمظهرآاتخذت

الذيالتاليالكتابفيالاناضولفيلهمزيارتهحينللاخيةبطوطةابنوصفانظر-1

فرنسحية:ترجمة!العربيالنهصعلىيحتوي

75،لاع4.3كاأول!!!ه"كالااح.4ح4.4!ء،3!!.ح+!3(ء!س!لأحأح.!.ولث!ألا"ولول01،،ح

5،03+،مم!ول3981-269،1.لم،2،"ه-263"26
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ا،خلاقفياصدتقامجموعةالأخيةومنظماتمنهمالحاكمينوبينالنزاةرر

عرفت6اصوفيةامن!!يجمعالتقىعلىاباخاالمفيمبنية6والسلوك

-0899)اضاصراا!باسيااخليفةاوكان.بالفتيانوأصحابهابالفتوة

منهمحاولةفيءالأخيةاوبينالغزاةبينالفتوةقواعدبحثقد(1225

سوريةفي:خاصة6المتفرقينالمسلمينالامراءش!بطالسكانءناصرقكتيل

الصليبيينمقاومةفيوالمدنيةالدينيةاخليفةاسسلطةاضمزيزوذاك6آشذاك

الذينالمسلمونا!،مراءوعرف.السوريالساحلعاىتوضحواالذين

أضيفتالغزاةبيناغتوةا.ابطةقوةوالى.إنغزاةباسميقاومو.لهمكانوا

الغزاةبيناكثرشاسذينااصوفةا:ابطةقسوة

المحاوبالحنصركئرةومنالمميزاتهذهمنعثمانامارةاستفادت

واحتلتكاالبيزنطيينمقاومةوجهفيببطءتتوسعفأخذت،صغرهاعلى6فيها

ا.شصاركلوكان.1+اسنةيدهافي.ليقيةوسقطت1326سنةنممابروسه

تتحملهمماباكتريةالعسكرامكانباقهاازدادتوهكذا6اكترغزاةاليهايجلب

مجالوكاناخزاة11لاشغالاخز:امتابحةعليهاوتحتتم.مسا-!هاأومواكأدها

عنالدفاعولاحكامالمسلمينبايديضكالبيتهالوقوعالاناضولفيصحبأالغزو

فرصةوأتتهاكاالبلقاننمماالتوسعألىعثمانامارةفتطلحت6القسطنطينية

كانتاكأينوسإسالسايوحناالبيزنطيالأمبراطورطلبحينذهبية

الىمحاربوهافنقل6باليولوغوسالخامسيوحنامنافسهضدمساعدتها

البلقاناهميةالىاعينهمتفتحتماوسرعان،لدعمه3459سنةفيالبلقان

لحسابهم.فيهيتوسحونفأخذوا6فيهالتوغلوسهولة

ةالتصوفوبحركاتالحثاننبالجيثىوءلاقتهمالأحيةبثمأتافظر-1

أ"،،ء،1ء"+ف!ء3آهس!ط(.ه،.ش!،93-37،*لاح!ا"!"س!4353،"031-503!.+5أ"ه

4+ثه.+ح*ه!ول،ءأ+،)5)3لأأءأحه!ول4ء"ا.34ء*107.1أول5"،!ه،ثه،عهطول،+519104"

7591.ء3ح0751).01"38.0-93)64-2،56لأ0110،0175.5ء".841-181:

3عيلىكمارختصابالمصد!را1مذكرسيذ
ل!؟؟ول4"5"ول.*ول!"!!ى"

الاسلا.جةالمحارفدائرةفيول**+!3عوانتحتالمنشمورالمعالالمتوةصلوانعل

فيمذهالممارفدانرةتصدرالثانيةالطبعما(4!"هاحلأحول!!أ،130+!ا)

واحد.نباأيضالفرنسيةاللغة
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الرابعالقرنمنالنصفتالئاالبلقانفيالحثمانيينغزواتونشطت

منتحالفعلى9389في(،س!!)قوصوهمحركةفيفتغلبواكاعشر

عثماناشحفيدأشرخانابن)ا،شل1مرادأثناءهاوتوفيابلقانادشل

نهترأعلىالقرن؟هايةقبلاستولىاون-يلالأشيازيدابنهشخلفه،(الأشل

وقسمآبلغارياافتغكماءاستانبولباستثناءأرهـوبافياصيزنطيةاالممتلكات

الاسطولوتحدى6ياهنغارفيجيوشهوتوغلت6والبوسنةصربيامن

يا6بلظرفي(اممه،لأ*13)ليسنيقوبوموقحةوفي.البنادقةاسطولالعثماني

وقد.فرانساملكوحمدياهنغارملكضماوروبيآجيثهمأالعثمانيونهزم

واطلقبم(3أ44،+أ-دأ)الصاعقةلقب،لذلكتبحأ6الاوليدبيازعلىاطلق

6الرومبلاداي(وللما"-اءأ)روميليةاسمالبلقانمناطقعلىالمثمانيون

.هناكالسائدالمذهبحسبالأرثوذكسالرومالىتشيروغالبأ

منلد.دكمأصبحبماءعمدشااليلقانفيمنطقةالمثما.ليوناحتللما

مينفاإجيشلديهماصبحقدوكان6فيهاالأدارةتنظيمالى،اداريجهاز

احن!لكشاء6-ومنخدمتهما!حاءمنحواجنودمنمؤلف

6"فيللدولةالمخصصين6الأسرىخمسمناخذوا)1(لأ(4أول)!أ!!33

كانواالذينالضزاةوجودمعالجيشهذاوجوديتحارضولم.الأمربادىء

فيالتنظيموقتأيقتضيمامنطقةاحتلالكانولماد.الحدعلىيستقروندائما

يرشخونكانواالغزاةفاناخرىلمج!باالقيامقبلوالأستحداد

فيها6بعضهمواستقرعليهاتأثيراتهمويفرضولىالحدودمناطقفيانفسهم

فيمختلفةمناطقفيتعيشاليومحتىاسلاميةجالياتوجوديفسرماوهذا

منطقةفيإلاسلاميةالجالياتاما.والبوسنةوالبانياتراقيةفياهمهاالبلقان

فيعتقديابلغارشرقيشمالفى6ألاسودشالبحرالدانوببين6الدوبردجا

كيكاووسالدينعزالروميالسلجوقيالسلطانتباعالاتراكامنبالاصلنهما

الفرقعنلتطييزمايدةابالضقوتحنيالمر-ليةأ+"53ح3ألكلمةتحويراللعظه-1

الاقطاعييناالجنودمنالمؤلفةالغديمة
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هذهانيبدوو.؟،فيهناكواقام1261نمماالبيزنطيينالطلجأالذيالثاك!

العثمانيونطبقحإنبعدفيمادعمتقدالحدودمناطقفيالمسلمةالحناصر

فنقلوأ(سركنالعربيةالكلمةوعنها)3+فأكا!فأوالترحيلالنفيسياسة

دعائملايجادارتأديبيةلأسباببالعكساوالبلقانالىالأناضولمنجماعات

.2(ةالخبراتلنقلاولحكم

فيبتو-اصلقانافيلهمقوسعكليواز!لواالقالفتمانيون-على

نفوذهموامداتجتقانافيلياجبوغافيفيهاافتمركزالتيالسنةففىالأ!اضوفىصبم

--ح!ر-

منبذلكالحثمانيونواستفادالسلجوقيةالحضارةذاتنقرةواحتلواشرقأ

امارةقبلهاومن6انقرةاحتلالانالاشكاشؤو.لهمتنظيمفيالصنا!يما

انغزاةامارأتأخاف،ا!دردنيلاعنالعثمانيإبئتفصلكاتأضيا6قرهصي

للمقاومةصاغوياكرمانأميرحولفتجمحواالعثمانينتولعمنالأ.لاضولفي

ذلك6فيواتبع.شرقآنفوذهومدهزمهمالمئنمانيمرا!لأوولالأميرولكن

شراءاوالغزاةامراءاسرمنكالزواجسلميةاساليبكاالحربجانبالى

نفوذهبفرضالبلقانفيتوسعهاثناءالأوليدبيازالأميراهتموقد.1ع!إضيهم

وبمساعدة،انمظمجيشهعليهمفجردالأناضولفيالغزاةامراءجميع

التي6الفتحفيالفمانيةالقوأعدتطبيقالىعمدثمعليهمقضىبلقا.ليةفرق

شكلضاىتوزيحهاوالأراضيومسحاسسكانااحصاءهيو6آنذاكشاعت

ثفاتر)3يأ.تسمىفيسجلاتذلكبسخلوكان6وجنودهاتباعهعلىلمقطاعات

السابقة:الاع!ث-"لالظر-ء1

(،أ*،ح+عأ"3عهلمء؟ا.هع!.9400-93ةار(4!أ*(1!مماح"ء!ءا14،!مخذ

!4ء!!مما+ولة*ا53أ3حس!4،54+هحأ،ولهولاهح"،لالأء"ح4ح3ا!رها3ء134لا"أ،+!اح،3(،"!بما

.3891."ه8-ا:"ء!،1ح(أ!آ،4!3،مماولول"4".:يليكماباختصارالمصلرمذاسيذكد

!!اولأ*مماءأ4،"محا3ل!!8!هولحع!3-طس!353+حء4ممالأ!مم!3لا3"،ولهح2ممافاا+ه-"ولح

!اأ3،لأء2+لأ،04ممثر17((1591-2)و،3!هط*،ء.31.

ذلك:حولانظر-2

ولا،أا)لاولاءأمما"،5151+!ول،+ح("0340لمس!ه+4دءفى،"،3413أ3114!+أح!،1)(91)54ا

.30)ا-+927:أطأءا!ول:يليكحاباختصارالمصدرمذاسيذكر

1112-501،701-لأ3.،السابقالمصدرنظرا-،3
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الدويةنمماازماتالىالأناضولفيالمسلمةللاماراتيدبيازاحتلالادى

ءشكلقبلكانواالذين6بامرائهاالأطاحةفسرعة6عليهاتقضيانكادت

الفرقمثل6مسلمةغيرغالبيتهاقوىواستخدام6وغزاةمسلمين

راث6مسيحياصلمناسلامهمرغميحتبرونكانواالذينوالأنكشارية

فيارسلالشرعيةصفةعملهعلىليسبغوربما.والحلماءالغزاةنقمةعليه

رغم6الرومسلطانلقباعطاءهمصرفيالحباسياسلطانامنيطلب4913

ذلكالخليفةمنحهوقد.اللقبهذامناعغبسمحةبالواقعيتمتعكانانه

منينتقصلم6الرومسلاجقةعهدفيكما6بالروماللقبتحديدلأن

:عيملأيزال/الأسلاميانهاطحالماصؤكد.بماو.المملوكيالسلطانصلاحيات

يرفعوا3اغسطنطنيةالحصارجيشأا،ولبياز.لدالسلطانأ.سلالغزاة

.تيموربظهورالاعنهاالحصار

الىالأناضولفيالحثمانيينوجهمنهربواالذينالأمراءك!ر-منىلجأ

باتجاهتوسد"اثناءتيموروكان.وسح!الحثماليينتيمور

ليكالمطمعتحكواحتمالالاناضولفيبيازيدتوسعخشيقدسورية

جيشهفهزمانقرةقرب2049تموز28في!لهذاش6لمقاومته
اماهـاتتيمورشأعاد.التافيالعامفيوانتحرتيمو!أسرفييدبيازووشع

-كانلانهلتهبدوالأ.لاضولرد"ببدشء!دهاسابقالىالفزأة

نمماهوتومحالانذلكبمدنإلحثما.وادرك.المماليكبمقاومة

ةا100أتاما-ا--اهـواظهر6-ن.ا

للحثماخصنرراتحوقد.ها-ا-االبلادفي-دودواعدرسوخوعدم

ددحواأنبحدولكنجديدمنقو-يبنواأت5049شباطلمبليمو.موت.

بيازيدابناءبيننشبتاهليةبحرب.ذلكثمن

-اننكأ1

أ"ء،+،،ءاأأ*ء"أ53ء3،.ل!.ه40!اء!""9-8.ءهح"أءأا-8."!3!!اك!،1،4

ا-26-23.23-9.7،13)

،ص5013القامرة،تينورأخبارفيالمقصررعجائب:عربشاهابنأحمد:أيضأانظر

.عربشاهابن:يليكماباختصارالمصدرمذاشيذكر:134،165-127ص
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بينسنواتعشرمدةبيازيدإبناءبينالسلطةعلىالصراعفترةدامت

علىحاكمأبيازيدابنبسليماناعترفقدتيموروكان3049-39496

منطقةعلىحاكمأنفسهاعلنمحمديدعىوسنأاصغرآخرأخأولكنالبلقان

بروسه.منطقةفيحاكمأعيسىيدعىآخر"حقليلبعدظهركما6سيواس

وبتأييدالأنكشاري1الجيشبدعمأيضآيتمتعوا-وتهأكبرسليمانو!،ن

فيللحثمانيينالمعاديةالأجنبيةالقوىانورغم.جندرليعليءابيهوزير

انقرةهزيمةيستغلوالمالمحليينوالامراءشالبنادقةالببكأنطيينمثلألبلقان

بحضعنلهمالحثما.ليإنتنازلاوضعفهمبسببالحثمانيينعلىللانقضاض

وجودفان6الصربحاكمهثلللعثمانيينموالينالامرا*بعضبقا*اوالمناطق

منكثيرمععلاقتهفحسن.نواحعدةمنلهمضحفأكانالبلقانفيسليمان

كرهانكما6والمسلمينالغزاةنقمةعليهاثارمنهموزواجهالمحليينالأمراء

وبسبباقطاعيينكونهمبسبب-سليمانحلفاء-لأمرائهمالمحليينالسكان

الذينالكاثوليكالفرنجةالتجارطريقعناوروباغربيبمؤئراتنرهمدة

ايضأ6سليماننحويوجهالكرههذاجعل6عنهموالتقاليدبالمذهبيختلفون

وزيرجندرليعليبهقاممماالمحليينالس!،نانزعاجذلكالىاضفناواذا

.سليمانموقفضعفعلمنا6مرهقماليتنظيممنسليمان

فيسلطنأ.لفسهاعلنحإنكبيرةبجرأةبالمقابلمحمدالامير

منخوفأذلكتلاعلانعلىسليمانفيهيجرألمالذيالوقتفي7014

التركيةالتقاليدحيثسيواسمنطقةفىمقامهإنكما.عليهاخوتهاثارة

ذلكيتجلى)التقاليدتلكوتشربهفيهاالدانشما.لدامارةقياممنذمتأصلة

:عبلسبها(ألبستاتفيالحاكمةالقدشذيمناماهـةتركيةأميرةمنبىهـواجه

يمثلهمالوزراءمنجديدنوععلىاعتدانهذلكالىويضاف.الأتراك

علىهذادادالأعتمادسيزش.باخلاصخدمهالذيالأصلالألبانيباشايدبياز

الديناعتنقواثممسلميخراصلمنبغالبيتهمهمالذينالوزراءمنالنوع

يدينونواصبحواالأنكث،ريةمثلالسلطانيةالسرإيفيوتدربواالأسلامي

المسلمينالوزراءانحيننمما6(بالمماليكاشبه)الحاكمللسلطانبالولاء
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خطرأاصأغاشكلوااورائيينوزراءطبقةكا.لواجندرليعليمثلالتقليديين

.السلطانعلى

9049فيأرسلثمالأناضولعلىسيط!!ته.لبس!أنمحمدواستطاع

وتمكن،سليمانعلىالأضطراباتليثيراصلقاناالىموسىيسمع!لهأخأ

حركةترأسالذيالدينبد.اشيخاا!س!ساقاضيبمساعدة،موسى

يستميلأن،والمسيحيينا،تراك1بينالتآخيالىتدعودينهيةاجتماعية

علىءبمساعدتهم6يقضيوأنومسيحيينمسلمينمنا)شمبعامةاليه

عليهفشنلحسابهبحملبدأقوتهاهـديادازاءموسىولكن.سليمانقوة

اسلطنةاوحدةبذا!كمحمدوأعادء4139فيعلبهقضتحملةمحمد

.الحثمانية)1،

المشاكللمختلفحلولايجادذاكبمدالأولمحمدا!سلطاناحاول

فآخذ6تيمورأمامأنقرةهزيمةقب!لهاومنالأهليةالحربأنتجتهااالي

.انبلقانفيالبلادباحتلالبنفسهقامأنهكما6الغزاةوشجعبالغزويهتم

ونيدلل.الثانيومحمدالثانيمرادخلفائهعهدفيالأتجاههذاواستمر

إرنةأالىالاناضولفيبروسهمنعاصمتهاخزهـنقلابمتابحةاهتمامهعلى

.انغزاةبدا!عرلمحتاضيااسلقاناي

عثسعلى6حاشلفانهالأ.لاضولفيالمسلمينالأمراءتجاهساستهأما

عليهمنفوذهفرضو6الصداقةبروابطبهمنفسهيرب!أنءالاولبيازيد

عطفهمفيللثفكسب6الأتراكبحامةاهتمامأأبدىأنهكما.بالتدريج

ذلكشاستغلالىببنهمالتذعرقيامأيضآواستبعدالمسلمينالملماءوعطف

محمدانتصاربعد6هربالذيالدينبدراشيخامثلمغامرينقبلمن

ولأيةفيمحمدعلىثورةوشجعاصغرىاآسيةالىكاموسىأخيهعلى

ستارتحتالفقيرةاشحباطقاتاليهامستميلا5914صيففيأيدين

ذلك:حولانظر-1

،مماءا،أ*"ء!اكاح،أ!آ،!6ل!،4!3!مما*و05"ا-،.32-2826-23.23-91.1.

133-131،عربضاءابن:أيضماانأ
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مناققربالىكاالثورةهذهعلىالقضاءبحد6محمدوعمد.التعوف

وليأسسهاصوفيطابعذاتخيريةحركةرعىبأنالفقيرةالطبقاتهذه

.بيرمالحاجهوأنقرةفي

ولى9ا1الصوفيةالحركةهذدلمثا!الخمانيةلةالدشرعايةتكنشا3

القويةالابطةعنتحبير6احقيقةافيءذاكان.نوعهامنالأخيرةأ

تا.يخها.فتراتمختلففباصوفيةاالطرقالىالحتنمانيةاررولةاشدتاتى

حركاتبحضوبينها6المضطهدةالمذاهبأنكيفر.أيناسبقفقد

%خرىأمثلةوسنرى.بطابحهافطبحتهماتكأاةأمناطقالىاجأت6اصوفيةا

اصوفيةااحركةادراويششكلحينبحدفيماالرابطةهذهعمقعن

السلطانفتحوحإن.الأنكشاريالجيش!فيبهمخاصةفرقةالبكطاشية

الحربيابنالدينمحيبقبرملحوظبشكلاهتماصامابلادالأولسليم

شجددمشققلعةواحتلبتو!تهقامحينالغزأفيأتكما6دمشقفي

احركةابهاحتجتماجملةمنأيضآوكات.الجنودبصحبةمتصوفةفيها

المعاداتتبنيهمالعثما.ليينضد،عشراضامناالقرنفيقيامهاحإن،الوهابية

الصحيح.الاسلامعنأبعدتهمالتيا!وفهاالمتطرفة

.نجاهواضحةسياسةتبنيوخلفالهالأولمحمدالسلطانعلىبقي

.الآنضروري!آذلكأمرأصبح"نبحدالبلتهانفياطماخاضحةاالشموب

مناطقعلىالعثما.ليةالسلطنةلأمتدادكالسابقميسورةتحدلماغتوحفا

بالأحرى،أوالفتحتوقف:أن.لتوس!عهابيةالأورواغوىاولمحا:ضةشاسمة

ذلكىبماالغنائممنالخمسوا:داضحافأشتوقفيعنيكان،منهالحد

ا!سلطنةاامتدادوان.الأنكثميإريةفرقةفيجندواالذينالأسرىخمس

ذلكجديد!التزاماتلهااإتجد-ومناطقلبه!-علىا

المناطق:هذهفي3!رآ-آبر----الأدارةاصاكيةتالجا---يم!وضرو

نأحية،من"6أمكنهمالبلقان.فيالخاضعةالشعوبأبناءالفمانيونجندفاذا

هذهافقار6أخرىناحيةمن،لهموأتيح6القواتعددفياسجزاتلافي

.التمردعلىقدرةأقلبالتاليوجحلهاالشاب1عنصرهامنالخاضمةاشموبا
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فيء-أ:0439بينالفترةفيانحثمانيونطبقمجتمعةالأسبابفلهذه

جمعاي!ووفباماعرف6الثانيمرادالسلطانعهد

لأ.شقاءروميليةتطوفلجانسمواتخمسكلترسلف!،نت6الشبان

موطفينبعضهمفيصبحكاأ1(خاصةمداشسفيلتدريهمالأشداءاخباتا

.الأن!ثريالجيشاصيتهمغاويدخلكاعظامآ.أصدووحتى6اداريين

الريف6أهاليعلىاقضصرتالتيالدفشرمةمنمستثناةاسآغاالمدنوكانت

وهذا.والالبانيينابةا!قاامنغالبيتهموكاالأشداءالسكانعادةيوجدحيث

بيناسائددأهيالسلافيةاللضةوكونالأنكشا!يةبينهؤلأبروزمايفسر

الصخرىآسيةالىا.شقلتالتدريجيالدفشرمةوبانحطارو.الأنكشارية

نظاموانهاش6سنرىكماالأنك!اريةفرقفييجندوتالمسلمونوأصبح

اخصحفامنذالأنكشا!يةصفوففياضمرداوكثرالفوضىهـاشتدتالمدارس

جيوشيرهبونالأنكشاريةكانأنوبعد.عشرالسادساغرنإكلتالثاني

لحثمانيين!سلاحهبحوطينهمفي?نيةامتزاسليمارباهوطسلطالنعهدبرمنفيأخاافيسبنآ

.1826فيالثانيمحمودالسلطانعليهم!ىأتالى

ير!كأهاأتالأالسلطةصتالمبلغهذابلضواقدوالغمانيينأماميبقلم

بحروسا!ضميفةبقلمةأشبهأصبحتالتيالقسطنطينيةاحتلالعلىقوتهم

عاصممةصوأصبحت1453فياكانيمحمدالسلطاثفاحتلهاكاعثساني

.)2(العثمانيةالأمبراطورية1فترةبذلكوبدأتكاالحثمانيإن

5كاأ5!ول4!هء"+،010157أ."4و،36.المؤ!،ولاأ"،ء،ط،،!ءلأ"3أ3+ءانظرا-1

ولة4"3،ش،لأ،،!3ول30،ممر2.117(5591)،782-172.00.

وللمسيحيةالثرقيةأوروبالمشمكانبالنسبةالقسطنطينيةسترروأصميةحولاننلى-3

الىبحدفيمارعايتهاانتغلتالتي،السلافيةوللحركةالبابويوللنفوذالأرثوذكسية

-لتمب:فيالمنشورةالمظلات،القيصريةروصيا

!ءا!3ا53،ءاههولأ(+!أ3+هح،33!م+لأ*ولألا)ء"لم،ء"،ام!"حم!53ا،،ولءا!

4+!ول33!!ءةولأ43فىءأ،أوللا33ء7لأ،أ53+04+هط،)"لأ!اول391.ر

؟مظشخاصةاننل

الاء!أ*اامماس!ا،3ث!،ة"ولأ"ولولةل!!+3!هأ*عط،3"ءاهه+نأولة،3!م!4+4ء"،

كهـ30!3!ة،ول4ء(3ء"هول!،+أء+ول"،"+ع3اثها51ثمرلا!أ،ولولول".
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لصلنمافكلاا
جمد

ووف

والأمبراطو:يةالمملوكيةا!سلطنةابينالحلاقاتتتأ!مأنالطبيعيمن

وأنخاصة،النفوذعلىصراء!مابسببواضيهماأرامتاخمةبسببأحثمانيةا

انحثمانيةالامبراطوريةبتصاالأنحطارومر-لمةفيكا.لتالمملوكيةا!سلطنةا

اندولشأن6الأسلاميا3الحابزغلأةوتطمع.الأوالىطريقهافيكلألت

بينالأصطدامثماصلاحتكاكءناسباتعدةوجدتوقد.ا!لأسلآإل!سبرى

وبد"ايةعثمراخاس!ااغرنأم!تاعنانيااضصفأفياجكوالمماانحئمانجإنا

عشر.السا*س!1اإقين

علىالصراعتركز.-ألبستانمن!ةفيالنفوذعلىالصراع-31

عشراخاس!إالقرنمناثانىاالنصففي.ليين!وااجكالممابينلنفوذ

كاشملاطمةمرعشبينالأعلىالفراتعلىولمحأكأ؟اولاعسمتان!ا

احتلهاوقد.الاسمنفستحملفيهالمدينةنسبةبذا!كالمنطقة-ع

كاالرومسلاجقةثم6سيواسفيالمتمركزون6اررانشمانداثمت

مهـ!1337-9!ه!7380741-بينويىالفترر.)1(قونية؟زؤن.قي

تركضآبم!د-سلالةوهيغالقد.ذيامارةعاصمةاصستانأ-

ماكتتهانظر-

..الانية

3ء*+03!س!6لااح
الفبعة،الاسلاميةالمحارفدائرةفيالبستانعن
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..614سنةفيالأمارةهذهتييورإحتلوقد.حتى-!أ

.3"أأميرهاابنةمنتزوتجالا/ولمحمدآلحثمانيان--أأ!سلطانكما

146(898-.87/1454-ه)ارسلانملك6ألبستانحاعهدوفي

هر6(الطوقيحسن)حسنأوزونقبلمنالأمارةهذهتهدت

ملكإغتيل087/1465سنةوفي.ول(4)وللمدالامعبيض!م

ثيامملواالسلطانيؤيدهكاناونىا6بداقشاهأخيهمربتا.6اريملان

سوا:6شاهي!مىبداقلشاهأخأولكن.مكانهاحتلوالذي6ددمخوش

انئاني.محمدالحثمانيالسلطانبمساعدةالحكمواستلامطردهاستطاع

منالمماليكمكنمما6لهالحثما.ديينحمايةرفضسوارشاهقويوحإن

الحثم.الىبداقشاهوأعيد877/14726سنةانمماوقتلهوأصرهمهاجمته

الذي،الدولةعلاءيدعىبدإقلشاهآخرأخآأيدو!العثما.ليينولكن

انذيسليمآلهوولدت6الثانيبيازيد6،الحثما.ليالسلطانمنابنتهتزوجت

علاءاستطاع884/9479عةموفي.الأاولسليمالسلطاقبعدفيماأصبح

الحكمةمنبداقشاديطردأنأاروولةا

الآخر،ضداواحدا6الحاكمينالأخوةهؤلأءعملمنلناويتن

شمجحاوجدتاضيوا6الأما!ة3هذفىسادتالتىالتركمانيةالقبليةالنزعة

تمثلالذين6والبثما.ليينالمماليكتلين6حمجه!الستراليجي

ذنكعنونتجكاآخردرن!أميردعم!فيالمنطقةفيالنفوذصزاجمم!على

فحسبءألب!شانامارة.فيالحاكمةالأسرةأفرإدبينالملاقاتتأزمليئ!

بينالوضعتوترأنكما6والمماليكالحثما!ليإنبينالحلاقاتانجطراببل

الاخوةبينالعلاقاتعاىانعكسماكثيرأ6أخرىلأسبابءالموتينهلأ!ن

.)13هذء-الأمارةفيالحابهيةالأج!ةفى

ا"لا؟!-ممه!،عنرانتص.ول.)7ط!اء*4!ه-(ول.ط.7ء8،!4)مإجمهإبئرظناتو--1

النانية.الطبحة"*سلاميةالم!!ففىةطفي

.36حمهانظر-2

الآخر:ضدالواصدودعفهمالبستانلاموأءوالعثمانيينالممايكاضلادصلانظر-3

9768،رو06،67،6!32638.،7،0ص،\ء،ال!نمظ!ة،طولونابن

!168!ص!.مه،ء!عظ!+رنفىبناينعأأ؟!لأ"،ة-4لأ.لأ812!،701

.(المذكوراسنر!ترجمبهامعلارقأمتتتفق).166،165

؟،تم!-!،.ء-ء/حكوكا-
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اصطداماتحدثتحين29146-098-698/1485بينالفترةوفي

صاولالمماليكألىالدولةعلاءمال6و،المماليك"اأالحثما.ليينبينمسلحة

معالتفاهماشطاع6المماليكضحفبازدياد،ولكف6طردها!ثما.ليونا

6الصفوياسماعيلاشاهامعنزاعفيإخلأنالىيخكمبقيش6ا!ثمانيينا

توجهوعندما.لنفوذهوأخضعها139/7059فيوألبستانهاجماتيا

لم5149فيالصفوياسماعيلالشاهلقتالالأولسليمالحثمانياسلطانا

مكانهووضع6عودتهبحدفطرده6ألبستانحاكم6الدولةعلاءيسآعده

-يران219/حزأ،ول1جمادىفيدمشقفيوشاع.سوارشادابنعليآ

علياشتركاوقد0)2(الدولةعلاءقتلسليمآآ!سلطاناان09096تموز

حسدبحدفيماأثارقلكنهكا1فيدابقمرجمعركةفياصثمانيينامع

دشحقكانممااخزإليابرديجانثورةقمعأ.لناء؟الحث!انياغلألدا،باشافرهاد

عثمانيةولأيةامارتهوأصبحت289/22016فيوأسرتههووتخل

-ثكلثس.--مركز

السلطانابنهوجم-أالمماليكالىولجقوهجم!!هيرثورة-؟

،اضآلياالحثمانتي-- ةءل-)قسطمونيصجقعلحاكم!اوددبمعين
ء-

ا!سلطاناكانحين6يتها%الىذهبثم،(الأناضولشرقي

لقرةانقطعتاوحين.حسناوكأونمعالقتاذفيمنشغلااصانيامحمد

مثانلهبالبيحة878/1473فيس!تشاروهأقنهحهجمعنالثا.ليمحمدأخبار

هذاويدل.جممستئساريقتلالثانيمحمدعادحينولكن6أبيه

أسبقيةبذلكمتجاوزآبالسلطنةنفسهتحدثهكانتجمأنعلىاحادثا

جمعينوقد.الأتجاههذافييحملبقيوبالفعل،بيازيد6الأكبرأخيه

ا!درا6باشامحمدقرملألىوكان6كرمانولأيةعلىحاكمآ1474في

-ء

بيازيدانحينفي،جمالىمقربآ91486-1476بينالفترةفيالأعظم

\7"0الماليةاجراءاتهوخاصة6القرمانيسياسةيعا!ضكان

/،6!4!،2!،07،73،08ص،\-،الخلانلىمفاكهة،طرلونأبن:انعلر-أ

،165164،161ص،33!!ح"+أ؟نأ+ءيفأ؟8،601،138-913!

"1،384-،الخلانمفا-لهة،طولونابن-2
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أعداءقجمع1481أيار13فياصئانيامحمدالسلطانتوفيوعندما

6استا.لبولفيسلطانآبيازيداوجحلوافحزاسهكااغرما.لياالاعظماصدرا

باسمهجج!قودلهالخطبةوأعلنتبروسهال!توجهجمولكن

جمورمكاالسلطنة1اح-يإقتسامبيازيدرفضوقد.كسلطان

أل!وهرب14816حزيران02ي(3أط!!ثعنأد)3ينشصهرموقحةفي

وانتقل."1"المماليكنفوذتحتكانتالتيكاطرسوسو!ىقونية

جمادى22فيدخلهاالتي6فدمشقحلبالىذاتهاالسنةفيجمالأمير

ءآب)2(/28رجب3في6منهاسافرثم91486تموز886/91الأول

حجوفد.قايتبايالمملوكيالسلطانبه.حبحيث6مصرالىمتوجهآ

نأوبحد.بقفيته،يبدوالسنة!سفايخ،تلكفيجمالأمير1

ضدبالعتادقايتباممماالسلطانجهزه،وولدهأمهمصرفيجمالاميرترك

منجم!خرج1-:82!انيسان887/26الااولربيع7وفي.بيازيد

.أخرىمرةبيازيدضدالقتالفيفشلحيثفلاناضولحلببلألجاهدتشق

،لحثمانية!الحلاقاتفيهامأسببآللأميرقايتمايالسلطاندعموكان

نهايتهاخطرفيزاكسنواتثلاثداملولرلمدالتهت-ءالتى6)3(المملوكة-

الطرفين.بينمسلحةجم!تالأمير

منمايحتاجهتقديملقاءالقدسفيأليشجمأخيهمنبيازيدطلب

رودسفييوحناالقديسفرسانرئيسمعأتفاقأعقدجمأنالأ6مال

!ليسبيازضداثورةالمتابمةروميليةالىالحبورفيليساعده

الحثمانية6الدولةلتحطيموذلك6جملتأيصدمساعدتهطالبآبالباباالفرسان

بموجبهبيازيدتنازلالفرسان.ئيسمعاتفاقآعقدبيازيدالسلطانولكن

رئيسخدعوبالفعل.رودسنمماجماحتجازلقاءألامتيازإتيضعن

الى6فرا.سمابطريق6سينقلهبأنهأعلمهبأنجمالفرسان

الاسلاميةالممارتدائرةفي،+"أ!عنأ)!+ا15،+أأ-لتبهمماماذلكحولانظر-1

الثانيه.الطبحة

167ص3،!8!ألأفأ+ح،3؟47،53و1،43-،،النلانمناكهه:طولونابن-2

1،74-!الخلانضا-لهة،طولونابن-3
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فيبدأتسنواتسبعمدةاحتجزهولكنه6منهااضوهـةااتابمةهنغاكأيا

دونجملانقاذهنغارياوملكقايتبايا!سلطاناتوس!وقد.877/1482

وفدآبياكأيدوأرسل6!ومةإلىجمنقل498/9148سنةوفي.جدشى

أيضأحاولوقد.اغرسانارئيسمععقدها!ذياق1الأتةلأحتراماصابااالى

زربر-ت!!-فيجبم:ل!كأعليهليساوماحيهجمنقا!فرا.ساملك

-خبربز.3خيص،نر-2،،.009/5949

فيخ!!ؤاقدمفأك!لاثاكتيالمساعدةأنكيفنرىوهكذا

!تت،*لإ.!صنضلماكنو.الحثمانجينوبينبينهمالعلاقةأفسدت

ع!م!-قي!برأضيف!قد6اصستانأامارةفياضفوذاعاىاعراعا

و!يئ.بينأرالمم!احلاقاتاتأزمازديأدالى6مباشرةغيربصورة

بر!8قىلم4.:ء-..ح!-سإ

هـهـ.م

-إالؤ!هذلكوأثرالتركمانيةت-اللىقيام
ي!!ءا-،الا!ر!ملمشرقي-جنوبمنطقةتهـ-.،-

!!أ!في26*تمقئتركمانيهقبا"للتجمع97.16)1(فيتهـيكرت

!اكلةيراءرقي-فيدعمأو6اص!انأامارةمثلفيهاامارأتتشكيل

كيبئ!*!طبيعةالىبالأضافةءهذاوكان.اروإنشماندا

!افيوروت!هم!الأناضولوغربيآسيةسهوببإنإلموقع

ءث!-سع!لى!بل!اطتركمانمشجمأ6الكبرىالمدنمراكزسيطرة

اغب!!*.!و11ضكلتعشرالرابعاغرنامنتصفو(في

ولا!!ثي!ءصركأ)الأبيضاحمدباعرفتاامارتينبريا!6في

اف!ممىالأسود!بالحملوءبكرديارفيها.لفو*منطقة

!ماووال"ط)ول!7(وانبحيرةشمالينفوذصامنطقةوءطنت

ا!*-؟ءب!يابهذدخاصاسوتم.لسبةأواحملانألتربية.سبة

قي!مل!!!أؤ،دذالمثحدةفيوزاد6بعضهمامعنزاععلىالامارتان

لآءك+؟3!را.لألح!خىاشيعيةالأسوداحملاامارةكانتبينماسنيةكا.لت

http://www.al-maktabeh.com



وفد6عثمان.بولاققرهيدعىالأبيضالحملامارةمؤسسكان

كماكا9389سنةحواليمحمدقرهالأسوداحملاامارة.زعيمعلىتغلب

.7913سنةحوالي6الحثمانيسيواسحاكمكاالدينبرهانعلىتغلب

يولأ!قرهجا.لبهالىوقفعشرالخاس!القرنأوالفيتيمورشبمجيء

باعطائهتيمورفكافأه2.146)1(سنةأنقرةمحركةفيمعهواشترككاعثمان

موتبعد6يستطعلمعثمانيولأققرهولكن.بكرديارمنطقةحكم

ا\!ر1وبقيءالأسودالحملأمرلااءمنافسيهوجهفينفوذهاثبات6تيمور

أبناءبينالصراعمنفترةذلكتكثم.4359فيموتهحتىكذاك

وسمي6(الطويلحسن)حسنأوزونظهرأنالىعثمانيولاقثره

871-882"/4669-بينالفترةفيحكموقد.قامتهطولبسببكذاك

الأبيض.الحملأمارةشأنمنورفعكا4789

منحاكمآخرءجسهانشاهعلى1467سنةفىحشنوزون2أاانتصر!ير
-----!-محه-

ا.مينيةعلىو(امتدتكثيرآسلطتهازدادتوفيلك6الاسودالخملامارة

معنزاعفيأوقحهمما6فارسمنو.جزءالعراقوشماليالمكبرى

فيفتوحاتهمتوطدتأنبحد.كايحاولونآ.لذاكهؤلأءوكان.العثمانيين

اضطرعما6الأ.لاضولفيالمسلمةالأماراتمنمابقيعلىالأستيلاءكاالبقان

حسن.أوزوناشرقىافيجارهممعيتفقواأنالمهددينكرمانأمراء

سنيتركمانيكأميرلانه6حسنأوزونيخشونالعثمانونأخذوقد

الجنوبيةحدودهممنطقةفيوالدينيةالمدنيةسلطتهمتهديدباستطاعته

معأتفاقهاحتمالخشواكما6التركمانمنكثيريسكنحيثالشرقية

ضدهم.اسكالمما

الثانيمحمدالمثمانيالسلطانجيئسبيناصطداماتعدةحدثت

6/الحثمانيونهزموقد47396و4729عاميفيحسنأوزونوجيش

كانتو.4739آبفيحسنأوزوناجيش،المفرأتقربعوقمةفي

فرسانضدالقتالفيحاسمةالحثماليالجيشاستخدمهاالتيل!نادق

38.صيانملر-1

-8؟-
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السلطانيتابعوا-.اطمماليكبليغدرسهذاشوكاححنأشزو!

عزيمةول!كأ،فسلمتحسنأوزشناما!ةأ!اضيعاىهجومهأعثما.ديا

ا!دولامنأضجدةايطلبجعلتهلهمحنويةضربةكانتحسنأشزفن

منوليساررولاهذهمنالجدةيطلبلماذانتساءلو.ا،و!بية1

ءملطته6توسعوالىامارتهموقعالىاضظربا6حسنأوزشنكات؟أصكامماا

حاولوقد.اءسواحدعلىانخمانجينوااجكإلمهكماأضسبةباخطرأيدتبر

استخداممناصتمكناصكالممامودةكسب6البدءفي6حسنأوزون

المحونةعلىاحصولوااتمهوسطالأبيضاصحراساحلالىاطوصولأ!اضيهم

هذامعامخ!اضحااالىبحاجةآ.لذاكالممالبكيكنوام.شبيينالأومن

إجقم6افياسقاءاعلىقدرتهصتشاثتينيكونوالم،نهمكااطمو!اا،مير1

بأوشونعا،قتهمكا.لتارز.لنا6ائحما.ليينامعنزاعفيسدخلهمذاكتوأ9

أسصولامحاولتهوفي.جمبثورةتسوءأنقبل6آ.لذاكطيةحسن

حثن9147فيحسنأوزوناحتل6المتوصطالأبيضاصحراساحلالى

،الاكرا!أمرائهأيديصتءملاطيهشرقيجنوبءا!راتاعلىجرجر

صولوقد.منهالبيرةمدينةباححلاللأءهؤفرد6اجكصماا4اخاضحينا

الممانجبكاكنش6حسنزونأوضداثا!تهماصك/المماا!دىالعثمانيبالمندو

اسثما.ليينلانج!فيشوكةليقوه!بما،ة.-صبآيسمو3 كر.عليه1501

بآفيهزيمتهاثرحسنأوزونأص!رةفياخلي6اعصراشب

انجدفية6اوخاصة6الأوربيةالدولىالهزيمةهذهتشجعوا4739.3

سنةفياضئما.ليةاارروا،اععأصلحاا،خيرة1هذهفعقدت6مساعدنهعلى

الثا.ليكا.لون882:مضانفيتبريزافيحسنأو!ونتوفيشقد.1478

حدوثدشث698/0949عامحتع!حكهـاالذييعموبابنهفخلفه14786

يهددوا-)1(المماليكمناضقرباوفد.حاولكاعهدهفيكبرىأزمات

اكنفوذاعلىاصراعوباجمئورةعهددفيشغلو!يناوناالعثما.ليينممتلكات

.اصستهانأاماهـةفيالمماليكمع

135ص،\-،الخلانمطكهة:طولرنابر:الظر-1
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http://www.al-maktabeh.com



الصفويونذالمثواستغل6وفاتهيحديحقوبأبناءبيناكنزاعوإب

دعابلهمبواسطةالسنيةالأبيضالحملامارةحكمبتقويضبدآوا3تاونأ

ا!غويااسماعيلاشاهاتغلب2059عاموفي.التركمان6لا!قببينأض!يعيةا

ا،مارة1هذهح!3مركزفانتقل6ممثرورممركةفيالأبيضاحملاامارةعلى

آخروقتل6إصفوييناضدالحثمانيينبعدفيماوساعدت6ما!دينالى

.929/3059)1(حواليفيأمرائها

تحرقيجنوبفيالأسودوالحملبيض9ا1احمل.اامارتيقيامات

لانتالتيالتركمانيةالقبائلمنك!يرآالمنطقةهذهألىجذبالأناضول

اتجاهف!شزاد.الأ.لاضولغربيالى6السلجوقيا!هدافيءانتقلتفد

المثطنيالحكماستتبابالشرقنحوالاناضولغربيمنالقبلأللهذه

المركزية.السلطةوطأةازديادكالذاكتبمآ6القبائلوكرهبالتد.يج

شهدت6الأبيضالحملاما!ةسلطةانهيارشهدتالتياغترةافانوهكذا

6القبا؟لهذهغالبيةالتمتوقد.الأناضولضرقيفيالتركمانتكاثرأيضأ

جديدةقوةحول6الأبيضالحمل،اماهـةعنالمنشقةاغبائلاالىبالأضافة

الممتدةالمنطقةفيعشرالخامسالقرنمنالثانيالنصففيتظهربدأت

ءالأتاضياالصفو.بينقوةوهيكافارسوشماليالأناضولشرقيبين

لم!المنطقةهذهيشملبدأاونياالسياسيالفراغبالتدريج

سنةالمتوفى)اسحقالدينصفيالشيخالىالصفويونينتسب

أوأخرفي6أذربيجانأحينافيصوفمةطريقةأسسارزيا6(1324

6الاناضولمنعودتهاثر16بأردبيلتيمو!مروحين.عشراثالثاالقرن

ففحلكاالرومأسىيطلقأن،ا!ديناصفيحفيد6علىالثميخد" طلب.

والنحم.الامتيازاتالصفويينعلىتيمورأغدقكما6بخدمتهوألحقهم

المحارفئرةدافي،كلاولليهمم!اولولعنوانتحت3707!هولألأكلاه،كتبهنظرا-1

دائرةلي7+ولولول،3!ولعنوانتحتكنبهماوكذلك؟النانيةالطبعة،الاسلا!ية

بينالمراقتاريخ،العزاو!عباس:أيفحأانظر؟الاولىالطبمة،الاسلاميةالمحارف

.!1-5!\،28-3،21%،د!ظرا6-35!1،بغداد،جز.18،احتلالين الحزاوكط.:يلي-لماالمصممرمذاكر-.:!402-923،251-256،317،31

-05-
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الشيخحفيد،جنيدالشيخطرد1456و1448بينالفترةوفي

سنواتثلاثعندهوأقامحسنبأشزونفاتصلءأر*بيلمن6علي

اعشيخأنكما.حسنأوزإونأختمنوتزوجكا(4569-9145)

ابن،حيد."ضميخعهدوفي.العثمانيمعالسلطانعلاقاتأقامجنيدآ

الشيعيالمدهبرسوخبس!ا،سرة1هذهأهم!ةازدادتكاحخ!داصضا

.ء.حشيم.-..ط
منحواطااضنث!المانظرأعسكريادوتهاياداز*وبسببءاتباعهاوبينفيها

بآشكأون6قبلهمنوالدهفعلكما6جد.الشيخاتصلوقداختركمات

معحربهفي6قبلهمنوالددقتلكما6قتلول!!نه؟أبنتهوتزوخحسن

تنبهأنوبعد.4889صنةفيكاأذربيجاقفيشماكاشرشانحاكم

الأناضولشرقيفيأي6بيل6أرغربيفيالتوسعامكانيةالىالصفويون

أوكأونوفاةاثر6بيض9أ1الحملامارةضحفاطمأتاحكافارسوشمالي

امنطقة.اهذهفيدواضهملتأسيسالمناسبةالفرصة6حسن

منينحدكأشخصسادسوهو،حيدىاسما!ابنالشاهيحتر

زعامةالىتوصلوقد.الصفويةشلةاغعلياالمؤسس؟الدينحسفي

وسجل.اخوتهمعالسلطةعلىصراعاثر7.9/1.016سنةنمماالصفويين

أخافمماكا)9(الابيضاحملاقبيلةعلىآنص!عسكرلاالتالياحامافي

علىاعتمد1قداسماعيلأنيذكرو.ا،)2"لقتايستحدونفأخذواالمماليك

دعوارجلآلأفسبعةعددهبلغجيشآمنهاأسستركمانيةقبا"للسبع

للقبعنسبة6الحمرانرؤوس،ومبياها!3،؟ا!سكأكاط)،بل!بالقزل

.....-7-..--.-.-.-خما

!!صط--!---،:لذصلر6نظرا-1

ا!أ!!اث!ا-وللاا"-!+!!!لاا،59ة4."!لم+4!أ!31-!!أأأء(صولهحمثه11ر/57217)،

،م4"اأح4ثي+4ح85)+أ+ح04لأ707أ!31.0كالا،ط5ول4ه+،4391"ه".881-)49:!+4طمماأ!!،

ول-ا"امما::يليكماباختصارالمصرهذاسيذكر

"..57ثه753،لأ"6+حع3ا*!أح+أس!ءأ"ه3آهس!طأت-:8*!!3ء،ةأدا،4!!أ-اح"أ3،أ؟أع

(اآ3)ول.4أ11(039-709/)24105-،)"3!كهـه،3ا!مةكر.)11(51!و)،."49:

لأ!ه!33::يلي!،براختصارالمحمدرهذالىيذ!لر

335-03،532.لم-23027ب،العزاوييضمانظرا

1،261ص،الخا*نفاكهة4،طرلونابن:انظر-2

-51-
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شرواناصماعيلا-تل2059عاماوفي.يلبسونهاكانواالتيالمحمراء

وبذاك.ءلمكأي6شاهواتخدم!،احرافامنكبيرآش!صآروأذ:بيجان

اعدينية6ا!سلطةا!الىبسلطةيتمتعأصفوياالحاكمأصبح

أعصفيااضظامافيروحيوكزعيم6شاهآيلقبكانياسيكحاكمفهو

الأكبراإرشديلقبكاتاصشيعيا

-

1.6اررواعا،ءضدكبييةحملة7015عامفيالأشلاسماعيا!اشادافاد

اصراعأميدانا!فويوناخل6وبذلك.عليهوتغلب،ألببيييإنحاكم

فيوحلوا6اسثمانيينواالمماليك-ا؟بالىتمألبتتسآمنطقةفياسنفو!اعلى

هذهحالمكاحسناوزونغراروعلى.الأبيضاحملااما!ةم!،تهذا

منهمحاواظفيبالفرنجةالأتصالاسماعيلالشاهحاول6اسسابقاالأمارة

فأشسبحت8059فياسماعيلالشاهممتلكأتتوسعتوقد.حلفاء)1(لأيجاد

و-ولكاالغربفيبكرودياربغدأدحدودالىالشردتىفيهراةهنتمتد

الدولةمذهبافيثيدياجحلكما6تكلمد.بنةفي-كمه!ر!ش

خانات:ا!سنييناجيرانهقلقئارأمماددحدشخارجينشره%خذوءالرسمي

--

اما.العثمانيينوالسلاطينبخارى(حاكمالتركمةفيوتهةيخاتجمع)

الحثمانيينومنافسةضع!همبسبب6فكا.لوا6سنيونأيضآوهم6المماليك

.يينا)2(امحفوامعاخفاهمايحاولون،لهم

فربععركةفي6تركستانخانءشييا.ليعلىاسماعيلاكساهاتغلب

نزاعهواكن.اشرقافيحدوده6اغترة6لذلكوأمن909.6هـعام مره

كانواناشئةكقوةاصفويونفا.ا!سهولةاتلكبمثليكنلمالعثما.ليينمع

صحسص-
ا،مرفيوزاد.يتهددهمجديداخطرا6للمثمانييناضسبةبا6يحتبرون

---.ص!
عنوانتحت.ح434!ولكتبهماا.يضاانظ؟1،343-،السابقالمصدر:انعليز-1

الاولى.الطبعة،الاسلاميةالمعارفدأئرةفىأ.لا+13ا

3-العزاوي؟1342،354،357صاالخلانشاكهة،صلإلونابن:انظر-ا
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وكانت.الحتما.ديين)9(نقمةأ.دا!وا6متحمسايئكشيعة6اصفوييناأت

نهتيريسكنها6الحثما.ديةاررولةاضمىاوافعةا6اضرقمةفااكلننهاحلعات

القبائلصهذهأخذتولذاك6وغيرهاشيحةمن6اضركما.سهااغبائلام!ت

-..

ءخلها.كمانماتراعتبرته،نها6الشيعيةاسماعلاخاهاإعوةمعتتجاوب

بقيادةالأ.لاضول169/0519-96ه-حربمبملركمانسنةفيوقامت

قبلمنفياكسميوربماإصبطاناعبدوتعنهي)دوفيشبطانيدعى!جل

عنبهواجتمعت6اسماعيلاطشاهشا،ءدأعلمتارزيا(شرهبسببأعدا!"

علىفضتقوةا!سالالىاعثمانيإنااضطرممااضركمانامنجموع

يمثلهاتيااخطرباللدثما.ليينا.لذا!أاحركةاهذدشكا.ت.)2(حركته

.اتاتباا!حثما.يةاالأمبراطو!يةاسسكاقبالنسبةاسماعا!اكساها

اح!ء
ا!ضما.ليين.واا!فويينابيناحلا!اتاتازمالىا!سابقهاا!واملا*ت

سنةفيالحثمالىالفتمانىالأولسلبماحسلطاناوصولذاكفيإ.هـزا

فب!!منعليهثورةالىعهدهأولفيسليماحسلطاناتعرضفقد.1512

ا-حاعيلأشاهاالىأحمداضائراأخيهابناضجأواءاح!مبااطاممينااخوته

وطدأنوبعد.سلبما!سلطاناعاىالمما!ضةاضأليبوجودهاستغلالذي

اسماعيلاشاهامقا!عةالىاضفتا1513فياحثمافيسلطتهسليمالسلطان

بماتأو6عقدقدسلبما!سلطاناوكان.اطدفاع.لستعدبدو.دبدأأسذيا

الغربفيحدودهعاىاسسلمالأقامةا،ش!يةالدولمعاتفاقعقدجد*

بينا!مووااحئما.ليينااستحداداتعنو.شج.ا!وفيين)3(القتالأصتفرغ

الخلفاءمنمصرولىمنتاريخفيالناظريننزمة،إحنليا.لوسفابنرعي5:انطر-1

ح.40ول.كا!9883بردم،بئلمانمانمخصويالوطنمةالمكتبةفيمخطورو،والسلاطن

الحنبلىمرعي:يليكماباخصارالمصدرمداسمذكر:ب602-آ602الاوراوالطر

أ-لتروصح.40.؟!3!593.برقم،المكن!ةنصىفىالمخطووولهداأحرلىنسحةهحاث)

.(ةالسابمىارأاحنه

"كا!م!1853برقم،لباريمىالوطنةالمكنبةفىوالعنوانالمؤلفمجهوا!مخطو!طانغلز-2

.(1718-0113/1717-857/1453منمصرتاريحويعالجورفه78فييفع)

باريس،مخطو!:يلى-لماباختمتا/رالمخطورومدا-مذكر،آ5،ب4:الاوراىانطر

ء!!م!1853رقم

ايضا:انظر؟2،21-،الخلادمفاكهه،نطرلهابى:انظر-3

-.43ءمح،لأأ+031لأمآهس!؟أ+!ولهأاهلا+ممام3و3"س!محاولأ4لأ؟6،ث!مم!لأ،613أح!،ألام

69)،ر112700:ح3!"3.لأ:.للىكماباخهصارالمصدرمذاسذكر
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في6تبريزقرب6انجاموقحةفيبحضهامعجيوشهمااشتبكتأن

أسماعيل.الشاهقواتعلىسليمالسلطانقوأتوانتصرت14016آب23

المثمانيوناستخدمهاالتيالرصاصبنادقاصةفحاالموقحةهذهأظهروقد

الفرسات.التركمانمنبغالبيتهاالمؤلفةالصفويينقوىضدشاسعنطاقعلى

تاولكنهم6الصفويينعاصمة6تبريزاحتلالمنالمثما.ليونوتمكن

كتيرةلأسباباسماعيلالشاهعلىأوالصفويينعلىنهائيآالقضاءيستطيحوا

الأنثشاريةكاوتمردفيهاالمواصلاتوصعوبةاجبليةافا.سبلادطبيعةأهمها

سياسة!بسببالمنطقةالغلا!ل!سليئمحمثرةالسلطانجيشفي

كلأتلفاذانسحابهبعداسماعيلالشاهاتبهثاالتي"ا-وقةالأرض

المماسبكتحرضمنذكرمابسببوأيضا؟اصدو"\(امنهيفيدأنيمكنما

أطزيمة6ااثر6اسماعيلالشاهحاولوقد.احثمانية)3"اإؤنااغوافا!

وعدمالمسافةبعدواكنكاالحثما.ليينضدالأوربيةالدولمعأتاضحاا

ممكنآ.ذاكتجمللممشتركةحدودوجود

التيالأسسضعنكل!6للصفويينبالنسبةكاجالديرانانكسا:اضهرأ

الصوفياضظامافييحتبركاناصفويااشاهفا.جيشهمعليهايقومكات

باشالقزلمنأتباعهو*عيللالهثالمتولأأراحياوالمظهرالكاملالمرشد

ا.لكسا.أولهوو6جالديرانفياسماعيلالشاهانكسارواكن.يدي!تالمر

خاهريآيحترفونبقواباشاءزلاأنو!غم.غلبتهعدمأسطورةا،جمم

كم.للحاعمياءطاعة6عميآكا.بقدمونيمودوالمأنهمالاالأسطورةبهذه

التمردعلىهؤلأءتشجع6وأتباعهاسماعلبينالدينبةالرابطةبتحطمو

جبرائيلثره.ا.لعاشرةالمئةأعيانفيالتائرةالكواكب،الغزلىالديننجم:انظر-1

مذأسيذكر:!.2،ا-:انظر0!1!ه-45!أبيروت،أجنناءثلائة،جبور

المعطىعبدبنصمد:أيضأانظر؟السائرةالكواكب:يليكاباختصارروالمخط!

ص،1315القامرة،ال!لهأربا-منمصرفيتصرففيسالاولأخبار،الاسحاقي

،العزاوي:أيضأانظر؟الاسنحاحئ:يلىكماباخثصارالمصدرمذاسيذ-دز:128

-3،353-353.**

أيضاانظر؟آ2ءالبهيةالتحفة،الصديقيالتكرىمحمد؟ب602،الحنبليمرعي-2

الخامى.الغصلفيالثاملتلادالعثقانيللفتحالمباشرةالاسباببحث
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كالأوامرهجنودهلأخضاعذلكبعدكبيرةمقدتةالىالشاها-تاجو.عليه

ئهموولاهأتباعهمشاعرالىالآنيبتهلأصبح،فيطاعيأمرأنعنرعوضآ

الذينأي(،ا،)!"5-مح!)11!7سيفانشاهيابتعبيربمخاطبتهم

القيلةنحواشاداعنيضحولباشالةزلولأءوأخذ.أشاهايحبوت

إصوفيينابينالحلاقةوفياسلأءافياضبدلاهذااثرولنع!سس.وزعيمها

.(باشقزل)بتعبيرقورنمااذا(صوفي)تعبيرالحطاووفيومرلثدهم

0166عامفيأ.لهحتىاشمنمرعلىقيمتهم!تكثيرآفقد(صوفي)فتحبير

.)9(المل!يالقكصرخارجاكناسيناعلىاضعبيراهذاأ!للق

،جاولهذاأخذاشاهانحوالتركمانيةاغبائلاولأءضحفأنبعد*و

وفاةبه!هذهالتوطيدع!ليةوبدأت.معا!ضتهموجهفيسلطتهتوطيد

الجيشمنطردالذيطهماسباصثاهاابنهعهدفي24016فياكساداسماعلإ

ضباسالشادءثدفيأوجه!أسصليةاهذهوبلغت.المتمرإةالقبائلأفراد

الىوأوجداغبائلاجنودعد؟أنقصأرزيا6(9629-1587)ا/،ول1

با!و،ءويدينوناساريةابا،سلحة3بئ!هـودآخر.لوعمنجنودأجا.لبهم

وكان.أحثما.سةاأ!ةالدوفيالأ.ع!ساهـيإنأجنودامثل6يةالمرنرللحكومة

بونلدتوالقفقاسوجيورجيامناطقمنالجد!اجنودا!شلأءاصيةبغاتىبرؤ

هيبتهاصتكئيراالححفويةاظالدوبذا!كواستعادت.)3(خاصةمدا!سفي

حبنه.فيسنرىكما6ا!ثمان!ةااررولةامعاصطداماتهاوتوالت،ا!حسكريةا

.آ602،الحنبليمرعي؟7!3،لا!ه999-ا:انظر-1

أمما"4!+،!3ا1-ا!الا.!الا."13ا-ا+3.ا..
لطر.-2
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افبما/إج

العثمانيمةالادارةمظاهر

نتردتأنمناعريةااطبلا*احضمانجينااحتلالفياسبحثاقبلاضالأبدة

الفصلهذامنالقصدوليس.العثما.ليةالدولةفيالأدارةمظاهربعضالى

فيالبحثوانما6فياقهاقائمةكوحدةا!ثهما.ليةاللادارةشاملةدراسةاعطاء

منكئيرفهماضسهيلباصولهاوالتحريفوالدينةالاداريةالمؤسساتبحض

ائناءلنايعرضونالذينوالموظفيناسظائفامنكتيراهميةوادراكالتحابير

العثما.ليةالقوا.لينانالىهناالاشارةوتجدر.ا!ربيةااصلاداتاريخفيبحثنا

تشملو.\(هـعا.بلأاطبقة"!سكر.لإنوطبقة:أ،ارروافيطبقتإنبينتفرقكات

ذدكعداوما،اعهمأاختلافعلىالدولةموظفيجميعالعسكريينطبقة

قصةوان.الحثفانيالسلطالطالطبقتينهاتينويرأس.الرعايامنفهم

الحئمانية.1للدولةارراخلياالسياسيبخالتاراحقيقةقصةافيهيبينهماالعلاقة

الىالأحياناغلبفيالحثمانيوناجأ-.الفتحيالعثمانيينأسلوب

نوعبفرضاحيإنآواكتمواكاافتتحوهاإلتيلالدوعلىمباشرةسيطرةفرض

وعلىالخطبةفيالسلطاناسميذكركأنالسيادححألمفتتحةمن

التنظيماتوعلىءتابحينبصفةءالمحليينالأمراءفيالأبقاءمع6النقود

السكانتسجيلبالضرورةيحنيالمباشرةال!طرةفرضو!طن.المحلية

منويستفاد.بفاترتسمىكأسميةخاصةسجلاتفيالدوا!ة)3(فيالموا!دو

الأقطاعاتتمنحثم.الملكيةوتثبيتالأقطاعاتومنحالضرائبتقديرفيذلك

أءاءولأ،!ا11-65،3112؟أ!ول4دولء*ه!.آ.آ58.1+!-1

.2،31ص.الخلان،مفاكهةبنطرلرن،الهافتحمئرادحسقفيلحثمانببنءاتااجرامئلانظرا-2
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منحامياتوتقام6احنفياوالقاضياراررفترإوااحاكمايحينش6وجدتاذا

اطامةاالمواصلاتطرقعلىأوالمدنمراكزفيقلاعفيالا!عضاريالجيش

اغصدوا.السلطانبأمرالأخرىالقلاعوتهدم.الحدودمناطقفيأو

مقاومةمراكزظهوكأ.وأخرىمهامفيلاستخدامهااغوىاتوفيرذالمثمن

أثا(40فى)؟2\(ايحط!حمملمساهةكان"الحامياتهذهبجانبو.القلاعتلكفي

ا!صى-.
العثما.سيغالسة-الجيثيىالذخيشكلواالحثماليينا!رشصفا ص-ء

التيمارنوعمنابداغا6ت،أقطاالدولةعهدمطلعفي

بينمنأحمانآالساصةويحين.المفتتحةالبلادافي6)2()ع!+ن+(

--.ء

طيلىللحطة!شووذا!كءبالاغبر/1منعادةكانواولكنهمالمحليينا!سكانا

!--
منانهالحثمانيونوجدءذلكالىوبالأضافة.الأهلينوبينبينهمالحلاقات

السكانمنتؤخذ6المرتزقةنوعمن6اضافيةقواتاستخدامالفرؤري

القواتهذهوجودمنالرغموعلى.جمثلاكالمغاربة6غيرهممناوالمحليين

ةللدودالاخلاصعلىالمحليينالسكانيشجعونالعثمانيونكانالمختلفة

بكاملهابلدةسكانكانالأحيانبحضوفي.الضرائمببعضمنباعفائهم

قونمةسجلاتقذكرهماذلكمثالءولأئهملفمانالضرائبمنيعفون
ءص!ى

بس!الفرائ!كافةمنااعفرقدالمدينتينهاتينسكانانمنوق!صرية
...---!ى

حسن.اوزودطمعالعثمانيينقتالائناءلةللدشاظهروهالذىولأثهم

منتالى6فتحهمسلامةلضمالى6ايضآالحثمانيونولجأ

حورت)3ممنأ8ولفأالعمليةهذهوتسمى،آخرالىمكانمنالسكان

قريةسقانأوالمتمردونالبدو1مثلاينقلفكان6نمكلمهجنالىبالعربية

الىايضأالحثمانيونوعمد.آخرجىزءالىيةالامبراطورمنجزءمنثائرة

ولنثمرعليهاالتركيةالصفةلأسباغالمفتتحةالبلدانفيتركيةجالياتاسكان

سلطانيآانفرمانأذلكمثالءمواليةاستقرارعناصريجادلأوايضآكاالخبرات

منعائلةنقلعلىنص1(572ليلوا2)0/894لىالا/وجمادى39فيآ!ادر

التي6قبرصالىالقدروذيوكرمانسيواسولأياتفيعائلاتعشركل

.68صانظر-1

.!6صاننلر-2
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الطبقاتمختلفمنالمنقولينهؤلاءاختياريجبوكان.آنذاكافتتحت

الذينأنالأ6الاولييناسسنتيناخلالالضرأئبمنويعفون6الأجتماعية

.وانوالبدو"1"والبطالينوالفقراءالفلاحينمنمؤلفإنكانواالواقعفينقلوا

بالذاتوذيالقدروكرمانسيواسولأياتمنالعا"للاتلهذهالفرماناختيار

سكانأنوربما6تمردهممنخوفآالمحليينالسكاناضحافمنهقصد!بما

غيرهممنأكثرالتركيةايداتقاافيهممتأصلةكا.لتالولملأياتهذه

كرمانشكانت6الدا.شممانديإناسغزاةامركزكا.لتسسيو/1الأن

فقدالقدوذيولأيةأما6الرومسلاجقةسلطنةمركزسابقآ

عريقة.تقاليدذاتتركما.ليةأسرةحكمتهاالتيألبهستهاناما!ة1بالاصلكا.ت

.بالقوةالسكاننقلتنفيذالىالاحيانمنكتيرفيالعثمانيونيضطروكان

الحئمانيونوعمد.الجالياتهذدمقابلمحليوتسكانأحيانأيجلىوكان

الحالممنوخاصةالمحليينالخبراتاصحابنقلالىفتوحاقهماثرايضأ

.فيها)2(الأسلاميةافميزاتاستدعيماستانبولالىالأسلامي

نالقدالحثحانيالأميرانكيفرأيناانسبق-.العثمانبم(لسلطن

يشا!وكان.مصر)3(احمااا!خليفةأهـممناااءب4913سنةفي

الحاكميعنيفارسيتعبيروهوباديشاهبلقبالعثمانيالسلطانالىاحيانأ

فيوخاصة6ا،()ع!،+نأأ!خنكاربصورةاليهأشحيركماءالأعلى

لقباما0(5469سنةالمتوفأ)طولونابنمحمدالدمشقيالمؤرخكتابات

التاسعالقرنمنمتأخروقتفيالأالحثما.ديونالسلاطينيتخذهفلمالخليفة

الىانضمالذي،الحباسيالخليفةانمناحيانآيذكرلماصحةولأ.عشر

تخلىفد16096آبفيابق6مرجممركةفيليكالمطهزيمةبعدالمثما.ليين

فيمارسميةبصورةاللقباستخدمقدهذااناوالحثمانيللسلطانلقبهعن

سنة3فيروسيامعقاينارجةيهجكمحاهدةفيفق!اطقباهذاو.بذكر.بعد

حدودخارجالم!سلمينكافةعلىالعثمانيا!سلطانانفوذاظهاربهدف7749

أءا"+)،كلا3+اانطر-1

.آ37،البهيةالتحفة،الصديقىالبكركمامح!مد:انظر-2

.38صانظر-3

-!ه-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الذيوالعسكريالسياسيالنفوذعنللتحويضايضآذلكوكان.دولته

خليفةلقبالفتما.ليالسلطانواستخدم.آنذاكالعتمانيةالدولةفقدته

هذاوكان.ذلكبعديستخدمهوأستمردستور"1876فيرسميةبصورة

الحميدعبدالسلطانتبناهاالتيالأسلاميةالسياسةعلىالتا!كيدمعمتفقأ

منكتيررعاياهابينكانالتيالأوربيةالدوللأخافةقويبشكلاكني

اخمانية،االدولةوأخذت.يطانيالبربالنسمبيةالهندفيالامرهوكماءالمسلمين

فيمناطقهالاكثربيينالأوىوآحتلاذاصلقانافيأطرافهامنكثيراقتطابحد

اصهماالأبتهالوضرورةالمتزايدةا!ربالأهميةتنتبهأفريقيةشماي

لهتبرانخليفةبلقبوالتمسكالدينيةاساحبةعلىاالتابهبدأنكما.كمسلمين

الأوربيةالأصلاحاتبتبنينادواالذينالأصلاحدعاةعلىمناسبآكأدآ

العثمانية.الدولةفي

حسب6الضفاوالقوةبصفاتعثمانآلسلاطينحكمتميزش

حكمنهايةالىالفزاةامارةبدايةكامنالسلاطينانونلاح!.الظروف

فيجيوشهمويقودونعامةبصورةاقوياءكانواالقانونيسليمانالسلطان

السلطانحكعلهايةمنايزدابدأاضحفا.لحوالأتجاهلكنو.الحروب

باستسماء6ككلالدولةوعلىالسلاطينعلىذلك:ا.لع!ص6القانونيسليمالق

مرادالسلطانعهدنممافتلاحدثكما6واخرىفترةبينالقوةمنطفرات

قتزة-ثيصحاتلألططبيحيآقذ2-التظوريبدوو.(0649-1623)الرابع

الأوربيةءالدولتجاهموطدةقوتهاوغنصةالدوا،مواردكا.لتحين6الأاولى

فترةأما.الاحداثيسيرشنكيفعرفواأقوياءسلاطينلظهورمهيأةكانت

الأ.لكشاهـيةرأسهاوعلىالدولةصسساتصؤانحطاطشهدتفقدالتاليةالضحف

السابقة6الفترةفيكما6الخارجيينالأعداءيراهبواانعنعوضأالذين

قوةازديا-يضأأالفترةهذهوشهدت.المثمانيينالسلاطين.بربيبرنأصيجوا

انمكسوقد.بالتدريجاليهاالحسكريةالمبادرةزماموانتقالالأوربيةالدول

اغصراحياةالىتقريبأابيتهمبغاا.لقطعوااذا!سلاطيناعلىالسياسيالوضعهذا

وعلىالموظفينكباريصرفهاالدولةشؤونوتركوا(الحريمبين)الظصة

وقاست.(الحريمآغعا)آغااكزلأرشاالاعظما!درارأسهم

06-
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ؤاثر!ذلكبحضضدبحضهمالموظفينهؤلأءامراتءؤ.شلألجمناررولةا

.الأدارةعلى

فقبل.السلاطيناختياركيفيةعلىوالضحفالقوةفتراتوانحكست

العثما-!!هـابنائها!سلطاناكا(الفاتح)الثا.ليمحمدالسلمطانعهد

ول!ش،العثمانيةلأياتااءاالحاكمةةالأمنوغيرواضرته

حكمما!اعكتيرأالحاكمينالأمراءهؤلأء

فيا.لقرةصركةاثرمثلاحدثكما6ذاقهاالسلطنةاوالاخرىالولأيات

اخوتهممتلا!جبهقا.لو.لآ-اغلأا"صدكأوقد.20.14

علىجمثو:ةولحل.ءنافستهممنطتخلصطوذاسرشااعتلائهمائر

وثورة14816فيالفاتحمححدأبيهمافاةواثرالئانيبيازيداصسلطاناأخيه

دليلخيرهما29016فيالحكماعتلائهاثرعلبهلالأوسليمالسلطاتاخوة

محمدقانوناستمرودد.اسكسوبا،احاكمااطسلطانالأخوة-الديدعلى

لمجميعجحلبقانوناستبدلحينعشرالسادسالقرننهايةحتىساريرلماالف!اتح

فييةالجبرالاقامةرهن6الحاكمالسلطانابناءباستثناء6الحتمانيينالأمراء

ضعفظهرهنامومن16()الخاثجيالألصالنح!بلالعايبيهيرفيقصو!!م

أحيانآ.سلاطين9ءأصبحواهؤابحضأنعلمأ6!وهـ1

توارثعشرالسابعالقرناوائلوحتىعثسرالرابعالقرنمطلعشمن

السلطانتوفيحينولكن.التواليعلىالابعنالأبنالحتما.ليةالسلطنة

.صغارآكمانواابناءهلأنالاولمصطفىاخوهخلفه6179يالاولاحمد

اسرةفيسنآالذكورالاعفاءلأكبرا!سلطنةاتحطىبأنآنذاكقراروصدر

ابيه6بعدالسلطنةيتولىانفيالأبنانصيبمنكتيرآهذاوقلل.عثمان

السلطانعمابناءاواعماماواخوةبينمنيخت!اروناسسلاطيناغالبيةواصبح

الحاكم.

5أ؟6ء"5!4+!،ول37.أ.)1-الظر
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القوةفتراتنمما6الحثمانيينالسلاطينانعامبوجهالقرلو!كن

سلبأحولهمنالدولةادارةأستقطبالذيالمركزيالمحوربقوا6والضف

امتحددةايةالأمبراطورهذهدوأمفيهامأعنصرأبالتدريجمموأصبحواأيجابأأو

كيانعلىللابقاءضروريونوكنهمسيئينيكونونفقد.الاجناس

وجودهم.ألفتالتيالأمبراطورية

الصدرالأعظماويرالوزمنصبضغلمنغالبيةكان-.الاعظمالوزرر

بينهمبرزالذينالاحراشالحسلمينمن1453سنةالقسطنطينيةفتححتى

سيحىاصلمنينالمجندعلىالاعتمادبازديادولكن.جندرلىاسرةافراد
صمى

لهذاالأحرارالمسلميناشغالإصبحالوظائففي)1!(الدلمح!حىفشرمةاءرا

الدفشرمة،افرادوانلأسيما6الدولةفيالجديدوالاتجاهلأيتفقالمنصب

وطاعةولأءأكثركانو!6التنظيمهذامنالأقلعلىالازلىالمرحلةفي

كانت6جندرلياصرةمثل،الذينالأحرارالمسلمينمنالحاكمللسلطان

متقيبشكلالأعتمادبدأوقد.السلاطينسلطةتهددعميقةمصالحلهم

6الاولمحمدالسلطانعهدمنذالعظمىالوزارةفيالدفشرمةأفرأدعلى

الثاني.محمدالسثطانعهدمنذمتزايدبشكلثم

علىاوالمملطانيالقصرعلىمباشرةسلطةايةالاعظميرللوزيكنولم

كزثيةوفيالولألاتاثاافيقويةبسلطةتمتعذلكعداوفيما.الحلماء

6الحالات...الحربالىتحهوقياالجيثيرهـ،امور-..عليهوكان

ناعلىوللدلالة.النظا!تإلحاصمةالأمنعلىالأشرافالىبالاضافة

!تاههسلمهإلاعظمالوزيرالىسلطاتهبحضفوضقدالسلطان

ولعل.منصبهمنعزلهحإنالسلطانالىاعادقهعليهوكان.التوقيعفي

ايجادهوالاعظمللوزيرواسعةسلطاتالسلطانتفويضاعظمص!على

قبلامن1654سنةفي(3ول6اءولأ)ء+ه!40،0الحا!ال!ال!ا!

باشا.محمددرويشإلاعظمبرهلوزرسميأعقرآجملهيابخذيع

42مىانظر-ا
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ومنهالطليالبابفيءالحينذلكمنذ،يس!ضونالعظاماسزراءاواصبح

.السلطانقصرمنتصرفقبلاكاتاقيالحلياالدولةشؤون!رفون

كاالحاليالبابانمثلاالقولهناومن6ساكنهعلىالمكانأسماطلقوبالتدريج

.امرأاصدر6الاعظميرالوزاي

الولأياتحكاممنعددالىعشرالخاس!القرنفيوزيرلقبفىمنح

عناح!انآ.دالواالذيناستاذولفيالكارلةاروقاموظفىدعضوالىلكرى

..-...

كانالتيالمجالسكانتولما.السلطانوغيابغيابهائناءالأعظميرالوز

وزراءلقبعليهماطلقالقصرفيمقببةغرفةفيتحقدالوزراءهؤلأءيحضرها

.،عقامالقائملقبالأعظميرالوزبعنينوالذييرالوزعلىيطلقوكان.اغبةا

فيالعظمىالوزارةشؤونيصرنالذيالشخصعلىاللقب.دفسويطلق

وزراءالىوبالاضافة.آخرالىاعظموزيرمنالسلطةأ.شقالبإنالفترة

عثمرالخاس!القرن.لهايةمنذعديدينا.لاسعلىوزيرلفظاطلقالقبة

منذالقبةوزراءعددوبتناقص.الرتبةهذهقيمةانقاصالىأدىبش!سل

لم6عشرالثامنالقرنمطلعفيمناصبهموبالغاءعشرالسابعالقرنمنتصف

عددكثربينااستانبولفيوزيرلقبيحملونكثيرونموظفونيوجديعد

لتوتى-أولأياتتالمرشحيناصيةغاأصبحلذلك1-!ة-----خامحة-في!ه!د

أقلموظفونقملاعلهايعينكانلولاياتوعينوا6وزيرلقبحامليمنهم

تنألو1!.(2)(!الأ-حمهزلأح!!بييلبيلرا.لوعمن6تبةر

لة6الدواموريفتصرفيالمظامالوزراءبرزالسلاطينضحفوبازدياد

اف!همم!()نأالكوبرلياببرةافرادفتلذلكفيكبيرةشهرةبحضهموبلغ

منالثانيالنصفخلالتقريبآوراثيةبصورةالمظمىالوزارةتولواالذين

الدولةادارةفيهانشطتقوةفترةعهدهموكان.عشرالسابعالقرن

ازداداناحر.لماالىوانقطاعهمالسلاطينضحفعنأيضآونتج.العثمانية

يرالوزينافسفأخذآغاءالبهزلاريسمىوالحريمعاىالمشرفالموظفنفوذ

ل!أ6؟في4+!ه"حول،01أ.4ار."؟نظرا-1

.97صنعلرا-2
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لأدارةاضسبةباالأهميةأبالغالمنافسةهذهتأثيروكان."السلطةعلىالاعظم

الحثمانيينالسلاطينضحفبلغحين6غسرالثامنالقرنفيوخاصةا+رلة

لنتيجةتبعآمصيرهموتقررآخراوفريقالىينتسبونالولاةواخذ.غايت

فيالمحليةالتطوراتعلىالصراعهذااثروانعكسءيقيناغرابينالصراع

أسغاباشاأسحدكل!لفيآغاالكزلأرأسحبهاونياالدررذلكمثالكااولأياتا

.)؟(الأعظمالوزيرعلىيعتمدهذاوكان70796فياشاماولأيةعن

ال!،خيانذكرانيمكنناالأعظمللوزيرالتابحينالهامإنالموظفينومن

صىالوزخداممنبالأصلالموظفهذاوكان.(،د!"ء،ءلأس!بك

يرالوزوإهميةمسؤوليةبازديادا.لهالأ.بالادارةعلاقةلهت!كأولم6الأعظم

كبارموظفونالمنصبهذايشفلاصبححتىبكالكاخيا.لفوذازدادالأعظم

يتحلقفيماوخاصة6الوزير-الاعظمنائببكالكاخيماواعتبر.الدولةفي

شكان.اليومالداخليةبوزيربعضهمشبههحتى6ارراخليةأبالئسؤون

مناصبهم.فيالبقاءفيلفوذهعلىدمتمدونالولاياتحكام

ولدعىاغا!ض6الكروطيفةكانت-.أ!(.اا

السلطا.لي،اغصرافيالحر-بالأشرافتتعلق6ة6السعاداراغ!احيانا

والسادسالخاسبىاغرنيناوفي.الطوأضمةالخص!انمنعدديساعده

السلطانعهدفي-بر--.القفقاسمن!!ب!-الموظفين

!ثؤوننمماالحليااليدالنسودللخصياناصبح(5915-1574)اثالثمرإد

قويوقد.السودانمنوربمايممصرب!ر.لقيجبونوكا.لوا26(ةيمالحر

وفافاكلتأ.ه.اضااالقرنفىيخإصطاأغاالكزلأرنفوذ

التن!لطانوعلىالحريمعلىتسلطهازديادبسببوايضاكايفين51الحرمن

على-النفوذمعصراعنمبالقرنهذافيآظالكزلأرودخل.بعا

مح!ابنا:انظز-1

+حط3ءألأه?ول53*،!ولء3721.3،3-781ر،مم!لأط3"!لأ،!أحا!!،،أ61!وكا!.2كوا9.13

+ء53!!?ولأآ!ولء43+4!3.لميكماباحمصارا!سومذاسذكر

؟؟أل!ول!4،+ح"ه!.أ.)3.6ان!-2
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ر.لبةبعد.لظريةناحيةمنتأتيآغاالكزلأررتبةوكا.لت.الأعظماوزيرا

.استاذولفىالأسلامضيخورذةالاعظماسزيرا

اطد!لة6الحثمانيينعهدفبل6ديوانلفظة-استخدمت.يوابئ

فيتستحملأصبحتأنهاالا90(بكاعلهاالأدا!ةعلىأو.ئر

يرآسهرسمياجتماعلىللدلألة6استا-لبولافيوخاصة،المئمانيا!هدا

الأجتماعاتهذهيترأسثلالأصلفياسسلطاناوكان.الأعظميراسزاإةعا

الاعظم.اوزيراالىذاكأمرأوكلاتياالفلألحمحمدأعهدحتى

محينونأشخم!يحضرهاكدالتيالدوريةالأجتماعاتهذهالىوبلاضافة

اجتماعاتفان،الأسلام!شيخالأنكشاريةوآغاا.6والدفتراوزيرامثل

.الديواناسمعليهايطلقأيفاكانالرسميينالأشخاص

واكنهءاحثما.ليةاالولاياتفيرسميكاجتماعارريواناعرفوقد

للاجتماع/المدعوينالأشخاصنوعية.لاحيةمنأخرىالىولأيةمناختلف

سنةصدهـفياونيانمهاغانونانصصثلامصرففي.انحقادهومواعيد

غثسوهذا6الأسبوعفيمراتأربعيوانارراعقدعلى319/1524-5259

معينةمواعيدمنهناكيكنامحيثمثلاالشابمولأيةفيالأمرعليهكانيا

نأكما.ذاكالحاجةتستدمجيحينالملأييقاديب!كلىفكالق6الديوانلحقد

والمواضيعالظروفحسباختلفتللاجتماع*عواالذينالأشحناصنوعية

سمرتخفيضالديوانفيالبحثهداريكونفحين.اطمباحثةالمطروحة

6الخبرةلأعطاءوالافرانالمطاحنأصحابعنممثلونعندئذيدعىالخبز

ابمآغاوالتيتتخذ61صيالقراراتمسؤوليةفيلأشراكهمذا!كمنرأهم

يمثلونهم.منمصالحهددتحا

كا.لتالضينرةلدااسميت-"المديةلشقونوالىعاتالافلشقوناطرة

-!عك!(ول!ط)5بالدفترخانهاستانبولفبالأقطاعاتبشؤونتحنى

وكا.لت.الدفسرأمينأو(-!ع!ن!وللمأمينىبالدفتررئيسهاودعي

"كاأل!ص!،!ء*ه!.أ.(115."نظرا-1
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ثلألقبالووتحنى()ا!ولء8الأجمالأ:أقسامثلاثةالىتقسمالدائرة!ه

و!أئرةبمالأقطاعاتوولقسمما!الأباتافياتحددالتي

نامه%شدائركاصةأ01و!فاللليهية(أا!ح!.للاولالمفصل
ء---ص-ص!

.1(واصحابهاالأقطاعاتعلىتطرأاضىابالتبدلأتوتحنىسكدا"()س!ول!

الأقطاعاتبشؤشن"كبرةدرجةالىيتحلقخا.لهالدفترعملكانولما،

وكان.ذهـوتهالأقطاعيالنظاميلغحينازدادتأهميتهافانوأصحابها

،ح،.له!(أثةلأ؟!،إالدفتركاخيا:هـئيسيانموظفانأمينيالدقريساعد

التيماهـودفترداربمالزعامتنوعمنالأقطاعباعملهويتحلق

.التيمارنوعمنبالأقطاععملهيتعلقالذيع!ثأ+(عس!4،!4)!!4

اولأياتافيمثلهاوجداذإستانبولعلىمقتصرةالوظلأنفهذىتكنوا3

")أمينيدفترفيهاوجدالتيمثلاالشامكولألةاقطاعاعصتاحتوتالتي

الاقطعأتنظامبانحطا!انهويبدو.التيمار)3"ودفترداراررفتراوكاخيا

9201/فيذكرأنهحتىبهماتمعلقةالدوائربالمقابلا.لحطتوأصحابهاا

لرتبةيدع!الررا!الشامشخصمأأن9079-.719
هذا.و.."معأوالتيمارشعامت11ضؤونعلىليثمرفالدفتريهاخيا

انئاع!ستالقرنعشرالخاس!اغرناافيبدأالذي6الأنحطا!

بحضها.الغاءاوخالهارراذلكعش!لشعن

127ص،السابقالمصدو-؟

افنلر:-2

!،أ"حكلأوكه"6ءنهلا،3+أس!!!ول!+ه،354ءلأأ"ءطم-1،"3!وله،3ممر.91371(ود)4 ---ء-----
462.0:+!نهول،5-د)،:يلصكماباختصارا!دكأاتسيذكر

3-اننلى:

أ-وللأول!8ل!أ-أ+آ+ثهلأ،،أ-اء50،+!ولول!3"43ءاا+ه!،ول+ط!أ"53،ولأ!ول-3لا؟

07!اح+أأ+"!لا3ء*أ"،"3ء4آلمءأ3،+آاأ!أأ3ء!"،أهول،+3اطهـ49،أأ4ءول،7*(0871)،

273ء:اء!+أيلىكماباخصارالممدرمذاسذ-لر

أجزاءأربمة،عثرالحاديالقرنأعيانفيالاثرخلاسة:المحبهيالاءينصمد:انطر-4

الجزءانظر،(بيروتفي66!1عامطبحهخيا!!كتبةأعادت)1284/!186القامرة

المحبي.:يلي-لماباضصارالمصمرمذاسيذكر:03ص،ا/،ول
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اتشؤونإفتردا!أهميةأنصينفيأمينياررؤخراأهميةاكاونتبعأوتناقصت

يناونا6اجندواالموظفينعلىاتالدواعتماد6ازديابسببت!زايدكا.لتالمالية

.الأقطاعاتواصسالمرتباتئمحليهم

ظفصحهابيأير(وح(آمحه!34مم!فا!)يةا!دفترارربااصيةالما!واصصؤا!ئرةاإتسمىش

ماعاو.لةارر!اصحفا!اتوكا6ا!اإفتر*يسمى

اررفترداىأاهتمامكاتالأ.لاضولوميليهرومنافتتااحثما.لبةا!ملدولة

بدفترداريضآألةباطذاشمبية!هفييتركز(؟3!هس!3!4!ص!،3)أ،على1

كارتبةأقل6آخردفتردارجدوالثا.ليبيازيدأحسلطاناعهد.شفي:شيلية

شخاصة6بعدفيمااررولةارقعةوبلأسحاع.اصةالماالأناضولبشؤشنيعنى

بشؤونهااسعنواللولأياتإفتردا!ونعين،عشرالسادسالقرنفي

عشرالسابعاغرناآخرفيهنغارياا!ثمانيةاالدوا،فقدتوعدما.المالية

اصةانماالأدا!ةعنمسؤولأدفترداهـءالباشأ:،شوميليةدفتردارأحسبح

.)1"أستانبولومركزهكلهاالأمبراطوريةفي

وأحيانأءالخزينةباسماررفتردارايرأسهااكتي1اورائرةاالىأشيروا

ح!ت

ا،ميراراضيايالأميريةالاهـاضيالى.سمبة/الميريةاشالعامرةاخزينةا

وسميت.ميريةاراضيالىتحريفهاهناومن.اررواظاا!اضياو

6با-صتصار6أوالميريأموالأوالميريةفيلضرائبنهاالمأخوذةالضرائب

أفندقي6بلقبدائرتهموظفيمنوكثيرالدفتر*اتللقبوكان.الميري

كواغريقينابينيجمعوكان.احاصاء11عاددبهاعبا!ذيا

القلم.أهل

الملتزمطمقاعلى!ص!6ال!سنةثواالأصلف!جم!اثمدتحقحصئ!ل

الىلمسمالأهـاصيهدهكالصالدولهاراصىعلىالصرائبولمحصيل

-المتزموناصبحالدولةبانحطاطواكنالمحينةالنسةمنأكثر

؟؟.45+،،!ح*ه!90001؟الم03ص،0/انظر-1
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الىبذدكويسيئونالقانونيةالمبالغمنلاأكثرفيجمعونمركزهميستغلون

بحضسلطةازديادمنوبلغ.عامةبصورةآصصلأ-آلريفآلىافح!ت

:أورئهسنواتعدةالألتزام1احتكرواانءالدولةتساهلازا،كاالملتزمين

بسلطةتتمتعالملتزمينغالبيةوأصبحت.بمدهممنأبنالهمإلىبعضهما

فيالأاخزامورثارزياالدمرظاهرمثالذلكاهنعلىأدلولأ،سياسية

شاوايمابذلكوبلغلنفسهأحتكرهثم6أبيهعنطبرية-صفدمنطقة

حينه.فيسنرىكما6السلطةامن

عنمسؤولأوكانالضرائبفى-!صبروظصفةاهللتزاللحصلويفوق

ا!حصلكانالأحيانبعضوفي.الملتزمينمنالضرائصجمع

الشامولأيةفيالامركانكما6اولأيةافيالوافيمنصبمعمندمجا

صلالم!منصبشغلحيثحلبولأيةفيكما6عنهمنفصلاأو6مثلا

قواتهيستخدمكانالمحصلهوالوألي0كانوحينلمالواليغيرشض

الأصطدامالىكالذلكتبحأويضطر.الملتزعينمنالالتزاممالليج!ع

ظاهرعلىدمشقولاةحملاتفيحدثكما6لملتزتينحمتمزدينأجإ*قع

على.لاحيتهامنالدولةوعملت.الملتزمينلبنانجبلوغ!*أمراءالضمر

منمقداشأكبرابتزازيريدونالذينالملتزمينظلممنالفلاحينثخليص

نظامعشرالسابعالقرنأوإخرفيفأصدرت،الألتزامعنعزلهمقبلالمك

نأيحنيوهذا.الحياةلمدىامالألتزامنح)ء!أ،كلنلع!،(الذيألمالبهاله

مضطرآيحدلموبالتاليالملاجم!6!صآ

ارزياالنظامهذابموجبعؤلا*فأرتاح6الفلاحينمالابتزازقما!ع!راغ

استأصله.قديكنلموانالأستغلالمنمانوعآ!د

فيرنيسيةأقسامثلاثةنلاح!أنيمكننا-.ك!لقثماني

صأوالحدال!ءالأهـعيونالجنود:لجيثث!-الحثماني

المرتزقة.ث

الىمناسبةمنأكثرفيالأشارةسبقت-.الأقطاعيوناجنودا-1

وكان.الفرسانأي6ا"ثم34()3بالسباهيةالممروفينالأقطاعند..
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خدمته!فالجيشمتكابللةالدشأراضيمناقطاعاتينحونالجنودهؤلأء

!!حست!هىحمسك!شحضكتمق!6هـحط

يرتزق4(اعأ)؟لأمحاشأنهاأساسعلىتمنحالأقطاعاتابيةغا:كا.لت

عء،،دأ+التيمارفهناك6الأقطاعاتأنواعواختلفت.السباهيمنها

اسسبر؟ير!91علىا!سنويادخلهيدوهرر-اقطاع-لأفى

الزعامتاقطاعوهناك؟الحثمانيةارروا،افينقديةوحدةهيشء(ح!ح!

ثم؟-يزاهـح-د!(----46هـ*)

الأقطاعاتومنحت.اجهامه!يمثمكلهح--ا!ثلعا

يه!إ؟يهحورييضه!6ثخأكمةسترةاافرادبحفى!اخاص!ألى.لوعمن

على،الحالةهذفي6ايرادهاوانفق،البراليمنصبثلاحليا،ابالمياييب

-.--.المنصبهذامتطلبات

أحكلصسييي!ا،ا؟اسمىا!ح%ساسةالزعامتإشاالتيماريتألفش

وهكذا6نفسهالسبايىلجبيثسهيها!يةا-لىاةهدوارداتأنالشممةووجه

11و.جم!فأأومحاربأالسلطانيكسب سصعمىاتلح!فجزأاخرى

ا!يثمجيعاهذأخاصسمنشا،ا-لتيرقيلدعىاخدمضلعملمةحصص

به.قامعملعلىم!،فأتهأو-مرضيبئسكلبواجبهالقيامعلىالسباهي

ضرو!ضمنالأح!ايقبدضفييورثكانا!ذياكااغليجاعكس:على

لأناسواعطاؤهاالأقطاعا.لحلالبمجردالحصصانتزاع1أمكن6خاصة

.)1(
حرين.

كانوحين6الولأياتحكاماعآغاهمبلاصلأ!سباهةاقادةكان

.-ءأ6-ا--7.-!لثأؤ،(ححاجم!ألامحهأبييلبيلرا

المركزيةالحكومةولكن.الأقطاعاتيمنعالذيهوكان/الدوا،بدايةفي

الصلاحيةهذهسحبت6\القانونيسليمانالسلطانعهدفي301.6سنةفي!

دخلهايختلفصغيرةتيماراتبمنحيتحلقفيماالأالولأياتحكاممن

يس!عئصكبموجبالأقطاعفحبحقلنفسهاواحتف!ت،الولأياتحسب

1-انعلر

-6!-
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تسمىبتوصةالأقطاعلأخذالمرشحيدقىهـوحقيضدآأاطوافيوبقي.براءة

امنحهالمد:لهملزمةتكنلبماضذكرةااكنهذهو6استانبولالىيأخذهاتذكرة

السلطانمنحهاتياالتيمارأي6بتذكرةالتيمارأنوذكر.الاقطاع

صحح!

يزيدكان6الوانيمنالمرشحيحملهاتذكرةعاىوبناءبراءةبموجب

منحه!الديأىتذكربلااضماراأما.أقجة!!فالأف

لأنحتاجالتيقطاعاتوا.أقجةآلافستةنددخله.."...

مرة!شمحوااقطافيما.الأبحبقعااشحصقصاإمنحآالاااأاماالورالةعادث.-للإقطايذعكلاكر!يحبهبم

.اضيماكأ)1"ادخلع!تاضظرابقطعالمركزيةالحكومةمنبراء.ةأخذعليه

حى

كاالحربفيالأشتراكالأقطاعمنحهملقاءأسسباهةامنيطلبوكان

منعد!تجهيز6محيأحدأاقطاعهمإخلاتجاوكأاذإ6أيضامنهمحنبكما

كاالمربيةجبةالىنسبة6اع!!ء(-)4جبليواحدهيميدعيالجنود

2(.ةيعطيهالذيلدخلاارفيمقدابالتا،والأقطاععنوباختلافدهمعايختلفو

بمالماعرفدفعبامكانهمأصبحابالتدريجالأقطاعيينالجنودبا.لحطاطولكن

الخدمة.مناعفلالفممقابلالبدل

!

حكامقبادةتحتالعسكريةالحملاتأثناءبوضعونالسباهحةوكان

أعلاعصرتمةدبينهممنقادةلديهموجدفقدذلكومع6الرلايات

منلوا،أو3،صنجقةكلافيالقلألدهذايختارو.(لاءلمةأث!إالمحكث

.الحياةمدىزعامتدرجةمناقطاعأيحطىس6الاقطاغاثأصحابقبل

أو!(ح!د3حمح3فى8)باشيالتشريالرتبةفيالقلألدهذاويلي

الأدار.بةالمناطقفيزعامتاقطاعأصحاببينمنيختاراو،(3ةطكطول)

دأعمالورقوم!زاتالمووفكاناالصنحفضنالصغيرة

الشرطة.

أه)4،أ"محأ،3"ول،343ءأ-أ"،481.048:ننلرا-1

ا!ولاأحكا،12102.1.نظرا--

حص

المعاصرةالربيةالمصادرغالبيةفياستممالهاضاعص!جلالكئالكلمةأصل-3

يىلا

-07-
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واذا.ابنهالىكااثلإتنتقل-اقطإجمهنوإةا!مياهص-فانءا!اذازوافم!

ا،قطآغ!1شؤونتصريفعليروركاصحىيىغيراذاأو،ارراعصنهث!له

-شخصتحيينيتمحتىوا!داتهالدولةوتجمع6الأقطاحم!"!%بقى

له.آخر

هو6الجيربفي!ييمابجانب،-اطسباهيةالرئيسىالموردكان

فانولذلك6اقطإعاتهولاغلاءهـ!المميمرريهـااهىيجمحونهااضىاالحلألدات

سيريحطلأنشأ.لهمنالحربفيللاشتراكجماعيبشكلا!سباهيةاثعوة

نأعشرةمناساحدا!ما-ا!محلحريماريففيالأمور

الم!لراغمالاأظكقضكااطبعضيسمحيتحلم!جم!ن

تا!01أنفييبيمعلىحاصلاتهإ.يلإيف!!اقطاعلأ-هـهتمام!ي!!جمع

ثم،اورواسةاعهدأليل/فيوخاصةكامحاسنهاسهكانتبالاقطاعاعييإهيإ

محاسنعلىوكمثال.المركزيةاسلطةاا.لحطاطعهدفيسيئلألهاستئسرت

بيرب!الأولالسلطا!لدهزيمةاثرماحدثنذكرالنظامهذا

انتيئزالأماهـاتالأجز/1ءاعادةبياكأيدخلفاءحاولفحين.سنةحيشئ!\في

نااذ6ذاكفيكبيرآدورأالاقطاعيون1الجندلعب؟دولتهممنسلخت

الأقطاعاتوأسماءمستنداتعلىاحتوتالحثمانجبةالحاصمةفيالتيماراتدفاتر

أصحابوقام.اررولةاعنفصلتالتيالأر/اضيفيالسباهيةمنأصحابها

تمجاعادةعلىذاكوساعد6اقطاعلألهماستمادةيحاشلونالأقطاعات

اخالىلا،الحثماليةابالد/والمنفصلةأ،راضي1 جدبد)8(.منالدولةعلى!لوحيد

منجميحأ11يكو.لولمالأقطاعاتمنحواالذين،أنالىهمأالأشارةوتجد:

اكم!ماسنحسىطمحآاأيدواارزيناالمحلييناسكانامنأناسبينهمكانبا!ا،تراك1

------ص-2.الأمتازات)3(هذهلمثل

--حر-3--ص-نم

السباهي3ا.تبا!الأقطاعيينالجنود1لنظامالمتتئأ!فاصيم

منايتهرب6المررفئشة116الأانحطاروعهدفيغحييييمادرجةالىبالأقطاع

ا

أءا،+)،!ا.012اننل-1

أ؟).4وارا.+اظر-2

-/\7لمص-/ء-
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الم!ذويالجنودعدزيادةالىالسلاطيناضطرمماالخدمة

لمبيايية.ذيهىصشاجمايه!.ث!دإدكا-كلاخظ

يةن!رالأادفرأتجنيدكيفية(1)سبقفيمالناأ:-.يةالأ.لكشار-2

جمععمليةأييماررفشرمة11أولأ!-!!أسعلةالغناخمسطريقعن

أحدفبخاصآتدريآنويدر.يختارونالشحانأ-!فلأوكانالشبان

خاصةمدارسفيوأ*!نة.-أو-بررسه-يط-القصو!المحتالقدلمة

حيثالعملطانقصرفيبددفيماهؤلأءويستخدمكا*اتهااستانبولفي

مرا!قيمنبحضهمويصحءا!!إتبمختلففي6حسصجقاءاتهم6يرتقون

إنجيطييإلحلا-!-الدو-لة.يهالوزارللمناصبيخت!آلبحضكماءا!سلطانا

اخت!لغالمة،ثك!الكر6الشبانهؤلأءمنبقيمنأما.ا،لأيات1حكبرمةأو

رتبهبمختلفالأنكثمياريالحشىيدحلوشأنآ!أقلمدارسنمبلونفيا

!ولاعح!*كطثأ.اصيه!هـالمثسكيصبحونو

آغب+!حمما،حصيلةكاالثبانهؤلأءجميععلى.بطلقيفلأ!وكان

لمالسلطانعبدأي36(المابة1عبيديمنيو(،"لة،للماكأ)+4قولأريقابى

نمماامماليكأصبحو!نهاالذدنالشبانئلكاالشانالط-هؤ!ءاساسعلى
سم--.!-س.ء

ودنكغبيدهبمثاوأصبحواكالخدمتها!سلطاناجندهمقد6المملوكية

دخيرليمنالاصلا-!ييمروا-فطالأحرارالمسلمينوبينبينهمللتفريق

يطلقألمختصر9ء،(ز)اول،قولقابىتصرو(أصح.الأنكشارلة
-..ص!

يصبحونالاحرارالمسلمونأخذحتبىلعد-لىالانكثصاريةعلىخاصة

الجيئس.هذاأسسبالحطا!اخصشارية

هامةبمثانةاستانبولفي6تخ!الآلنها

السلطاقتصرفتحتيةعسراةإااقوى1كانالأنكثاريالجيشلأن

الآغايحينوكان.استانبولفياضمرطةارئيسبأعماليقومكانالآغاولأن

42ء..-41صر،انعلر-1

كأخوذالمحنىومذا،الحاكمبابتحنيالمغاممناوفي،بابتشى(4!أه)قابي-2

أصحابيستقبلقحرهمدخلو.-ب.-.ان!يثالمارسطمن

عبديحنيه!،6ول)تا!-قعبيرفادمكلذا،عبدتنى(اولح!)قول.المصالح

.البابعبيهأ!!أييكونوالجح،إ
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إ-فال!يلطانالا.عثم!د!الأدكشاردة3!ا!سااتالقرحتى

النآكم!%اجيلاتأالأنكثساريهيدمرقاسىالذي6ل!فالأ

أدرادمنالأغاعينبأنالتمردهذامناحداحاول،ارريرانجاممركةفي

الزمن.منقرننحوكذلكالأمرهـبقي6حاشته

()حأ*هأوشطةاحداهاتسمىفرقة691الىالأ.لكشا!يةوقسمت

استخدمتكاأبالتركيةتسمىكاغرفةفيعادةتقيمفرقةكلكا.تولما

أفرالمحل!تضعددوكان.أورطةعنكبديلاللفظةهذه

عنيختلفاستا.لبولفيالأورطةفحدد.اسساااحاثاظامالطاخ!ا

وفي.الحربزمنعنيختلفاسسلماهـمنوعددهاءالولأياتنمماعددها

ب!!عاثةيتراوحعددهاكانالحالأتهذهمختلف

المساوىءوظهورالدولةانحطا!فترةفي،الأفراداهؤلأءجميعيكنوام

ينطبقالواقعفيعدإهميكنا3كما6ع!ايحربقإ؟!بيئكاالأنكشاريةبين

وفدمختلقةكاشتالأسماءمنكثيرأاناذ.لظريآاشصميعددهمعلى

لتقاضي6اسممنالمشتقة،()أكل!م!وتدعىالمر-!؟،قوائمقضتو

الأنكشارية.بينالمتنفذينبعضقبلمنعنهآامالا

يم!فأن،والخديةتية!االان!شاريةمرتباتواختلنهت5فىير

مايريانيملياصملطايط-للجصيلاعليبامك!!ا!غطكان!الأنكئمارية

مآدامواانضبا!لديهميوجدبقىأنهالأ،جمبثبرالخاسى"غرنمطيعمنذ

بيئويمنبينالثكنآتتمبلحيشونالمافكاا!-صاطريقعنيجندشن

وكاناهـا-!إلتقإعدواج!هـصلحاأعليهملخظرالأنصسأل!!لآقربأئهم

ومحدودةممينةحالأتنمماالاالأنكشا:يةاليبالأنتمماب-الابنائهيملإبسمح

وسمحكا!-الأحرارالأ.لكشاريةأنظاحينر!ي!بد.ولكنجدآ

-6239)الرابعمراداصسلطاناعهدفياورفشرمة13الغيتوابيهمبالأنتساب

السلاطينوتعرض6الجيثي!هذاأفرا*بينأيموصى-اإتساكا(0649

يدهم.عاىإحربرنقتل!بهما،بحضبهيموخلع،لثوراتبم

صى---3

يةالانكثاشأ:سل6الدولةرقحةوب!ساعالأنكشاريةعد!وبازدياد

-73-
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فياغا!اولأيةافيللا.دكشاريةشكان.الولأياتنمماكحامياتاصقيموا

هذاأنو!غم.استانبولفيالأنكشاريةآغاقبلينيعينإوالولايةمركز

الأخيرهذاسلطةموازنةبهيقصدكاناوانىاعناضهيينانمماالاستقلآل

تحتصيوضحوقكانوا6يةالح!ساحملاتافيكابةالأنيهثتتآفيأفيالأ

-ا-ا!ءلإة-.ت-ءامره

وأصبح6الغيتمفشرمةارراهـأهملت6يةالأ.لكشاشنظافسدوحينلمحع

بيناندماجشبهحدثكااجيثمبياهذ!دخولالمحلييناصتنكآناحبممكان

انتسطكصبسببأوالتزاوجطبريقعنالمحليبنا!سيهافياويةأ

الآخر.)ابنفريتيكلاجستميد6وبالعكسق6احبرفاأصحاباليالانكثمارية

للتمتعالولأ.بةفيالأنكشافيلةالفيرقالىالمجيييناليمتكافيا.شساوبازدياد

يحرفونأصبحواحتىالانكثسا!يةعلىالمجاىالطابعغلب6إيهيملابتي!

ييرلية!اباسعالثمافيفمااحالاهوكماكاالولأياتبحضفي

6الأحيانمنكتيرفيالسلطان(.واضطرمحلوتدنياكتركيه3*ح/!

مصلحةقبللمصلحتهموعملهمالمحليينبا(!سكاتالأنكشا!يةاندماجازاء

افىليزيممنارسميةالمسؤواجاتلت!لمجديدةفرقآيرسلأن6اررولةا

-.)1(حصورييس!لطاأكثروتكون

لاسيماءوالدراويشالأنكشاكألةبينوثيقةط!قةهنكوكانت

شقد.عشرالخامسالقرنفىتنظمتالتىالبكطاشمةالطريقةدراويش
-خر--

العثمانيةالأمارةمؤسسيالفزاة1بينالصوفيةاحركاتااثررأيناأنسبق

الصومة.والحركاتاندروايشعلى،قيامهااثر،الحثمانجةا!دشلاوعطف

%سهمتفيالتى.!ا-.إضشميرر-صوفةكانتالتيإلاخمهمنظي!أن-كما.

احشص-الإنيه!ث!ارمم!ي--قد-ش!ييظيح!االفمانيةةاتوطيدفيبتنظيملألها

ا)صلريقةتنظمتوحين.اص!يناررإبأالجيثمقهذأارتباووينزادت

هذهبرعكايةيىيمسااررولااعترفت6عشرالخاممببىالقردط-فيآلبكطاشية

البكطأشةالطريقةالحقت1915عامشفي.الأنكشارياطجيشأطريقة-ا

ء---ص

لرلية.ا.ىدمثقانكشاريةتصلبشانالثامنالفصلانعلر-1
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هذهأوضةفيأصكطاشيوناالدهـاويشوأقام6والتسعيناضاسعةابالأورطة

عندماا.لهوالمتصوفةالأن!صثاريةبينالعلاقةهذهأمثلةومن.)1(الفرقة

شفاةاثر6ا!ثما!د!اعلىءايثيمانياإمشقرافيءاخزاكيهايرديجانئار

كاالأنثئمسا.يةفيها.إبطاخى11مثي!ق6قليةواحتلءسلي!الأول)2(ا!سلطانا

لموومتصوفةو!هاءا.لكشا!ية-تشخصآوخمسينمائةنحوفيهاوجد

الأمبراطوريةحياةمنلىالأوالفترةعلىبالمتصوفةاررولةاعلاقةكقتصر

السلطانأنكيفوسنرى.فقطالأنكشارياجشاعلىو!،اعثما.ديةا

اشصوفاغربيآإتن3نارو-محيامثوى؟دمشقفتحهاثرمكرالأول-سليم

بزيارةخصهبأن6(م0124سنهتوفي)أحبتهاصافياشمهوهـالمدفونا

اطحركاتالصوفيةاخ!ما.ليةاالدوات:عايةوكا.ت.فبردعندت!صةيناءوأمر

احركةامؤسسسثه!يم7ضي-أذت"أحس!جمجمد-لن--عيهيدالأشبآبأمن
----.-ء----!----

احثمانياالسلطانعاى،عشراخامناا!قرنفياحيربيةاا!بمنن.لرةافياوهابيةا

الصالح.السلفعهدفيكماالأسلامإىءبتبااطتقسكإعوتهوالى

ا!،ياتءاحكام6للولأةكان-المرتزقةأواخاصاالجندر!ص

ح!صانحموخي!ىممهاساالإحت!صرتيبما.عدبهي-اجتيصصحماشيبةخاحكهـىوحرس

اولاية.اشاردأتصتعادةتدفعنفقاتهموكاشت.وزيرآأوبلربيأأما

كأ!ه---

!تبهم6عناضظرابقطع6الاغناءالولأةاررىالعناصرهذهعد+ازدادوقدإ

الخاصة.ممتلكاتهمواهـداتمنالاضافيةاسنفقاتادفعمنتمكنهمبسبب

نمماالثبماميلادف"!ظيآلايحكاءم!بنيثلالاغنا?الولأةبمضوءصان

المماليذمعاصلث"6ءيثيبتوبهيبممايخدبتهمفيبحتفطينتجالثا!!!ع!ثير11

بين-ا!لاقةبرإأشراإيقة-فىلالأييعيهحيوالتا!يخفيالمحر،هـفين

يةعس!سقوةيشكلوالمكاا-حظملآلبالنسبة6ولكن6".والمعتورقالإبيتا

استخدمهمينااصذاعشرالثامنن!الؤبغداكيماليكأونذاكاكمماليكمصيير

-1724)اباشاأحمدوابنه(7249-4017ا)باشاجسنليدا"لأ
سى

.!ى--ص----ل!

5كاألأ4+!!*هحول.أ.ة.64.؟:نظرا-1

201124-،الخلانمفاكهة؟3،116!"نأ+6،!ء!+أ،طولوتابن:انظر-2
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،والبصرةبغداد-و-لأيتيمجيهممخ!إينتثمعسكريةلضايات(7479

المقص!ودولس!.9183حتىيحكمونواستمروا6لاشاأحمدوفاةيحد
---ء.--ا!حمط!

اتااذاحاضيةاأالخاصايجر!يىقوىالمرتيئقةأوالخإصيييا!لإلجييمات

السباهيةبجانبءاقصلفت!إيقيراينيهامة!ثيكل!!ا-!تقةالحد

01سلطتيماتوطيدنمبالواليمنهمواستفا!،يةالإييهثمي!

مالنظاموانحد،1الفوضىبازديا!المرتزقةالخدعلىالولأةاعتماد(وازداد

الثا!!صا-لأفيوخاصة،والأ.د!ئماريةالسباهيةالفزقصفوففي

السلطايخيةإيجزينةي!-وإيىداتاماعإدة-ئرينقةآا!شلحند:كانت

الولاةيكنولم.السكانفئاتبحضبمصادرةأوالضرإئببعرض!أو

الأمراءبحضنجدبل6المرتزقةآلخندهؤلاءإستخدمو!الذينوحدهم

الذينالملتزمينبحض-وحتىآقي6الدصؤإلمدىصرمثل،المحليين

انقواتهذهبمثليحتفظون،العمرظاهرثلمحل!نأمراءأصبحو!

لها.التالحنالولأياتحكاضدوخاصة،عداءاضدسلطتهملتدعيم
ءحمر-حمحض---!حي.-ا..-!-رهـ!!ى،جمز*حميم

نهايةففى.والمكانال!مانبختلافالحند!تاأنواواخت!لفت2
!صى

الدينالمرتزمةالجندنال!ساب!عشروأرائلعثمرنفالسادجم!ا

ثآ!انذي6.باعشاعليوحليفهالثانيالمحنيالدينفخراستخدمهم

الأصكفارسةامملمةاوهذه.السكيإني!موفيح!،!دوا

خص-----------------.--------

حامي6اوصاحب(وضيبان)وكلى(وتشىسك):مقظضينمنتالف

الصتتد.3اا-مير:ييرالكلآتد-الذيالى6آكلإتتي-امماوتحيآن

أعلمة-هذاطلقتوبالتدريج

ابناءمنالاعانقى)بم،البورينيمعطبنالحسن:أيخاانظر؟2،224-،المعبي-1

.4!ه."!ل!أ!واحأ*أولكلهـربرقم،فيينافيالوطنيةالمكبةفيمنورو،نالزط

المخطرطمذامملالمنجهالهينصلاخ"الدكتوريطلعلم.ب101-آ101الاوراق

العليالمضعمطبوعاتفيالآنحتىجمزئينمنهأصصدقد،افىلفكأبنثربهاحبن

وقدا.6691و95!1سشفي،(صالباالربيةاللضةعجمع)بسشقالربي

يلى:،وسن!-لر.ياخصاركاالزبرعاليهالقارىءعلليسهلالمطبر3لمسرمنااصتهخسنا

لحدمأيفادنفلىا،فيينامظو!دفياحيافاافافية!حلرماتلوجرد.وننلراالورينى

أإير.لزماذافييناضوروالىذتشيرامتابثرمنالمنبدالد!لتوراقهاء
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الحثمانياجيشافطمشاةفرقةعلىتطلقكا.لتالتي6(سقمان)التركية

.هذهسكباتا!لمةتحريفآكا"ت،الأنكشاريةتبل

والسابعالسادسالقرنينفيمصرأ:اصثامابلادفيالولاةيحتمدولم

وبسببنسبيآسلطتهمقوةبسببملحوظبشكلالمرتزفةالجندعلىعثصر

هفهعلىالأعتمادازدادوقد.ذلكتستدعيمحليةمتطلبات/وجودعدم

منحدثمابسبب6عشرالثاعناغرنافياشابم11بلادفيالقوات

دشقتكلحص-ولإة:بسبب،قولوالقابيا!راصةافرقتيبيناضطرابات
صسى

احمل!يع!وركأالقرنمنتصي!حوإليمنذ،لاستعارا!لهينش!صلحا

.الحجاجاحمايةاضاف!ة1فواتاستخدامأقتضىمما6عشرالثام!ت

للجندملحةوالحاجةمناسبةالظروفحيثاصامابلادعكسوعلى

لمباشاعليمحمدمجيءحتىالحثما.ليةمصراولأيةأننجد6المرتزقة

الحقيقةوفي6!مجتيمةاعاأأنوليلأتزالمراسعائيجيدوااستخدأمأتئسهد

بلادفيلحبوهالذىكالدورهاصأد:رآمصرفيالمرتزقةالجنديلمب31

أ-عختلصبمابنقكبى.طبيغهالىآصبآب!لك-ارصجآغيمكن.واتثتتآم

كآنت!3-(مصرفياسمبعأاسسكريةااطوائففأ.مصرالغيبتكير

-حغ--!س!*ا!

يلجاماطانفةتمردتاوثاراذاالواليوكان.الأمن1يكلى.يخسبيآ-،للمحفظة

ليالحثمانيةالأدارةضحفتوحين.لبهمجه!الأيخبري6لفالطوا

المرتزقةالجندعلىمصرولاةيمتمدلم6عشراضامناالقرنفيالولأةسلطة

ئؤظهرتبل6آنذاكالشام!بلادفيحدثكمالة1ا!2!هالةا

اتكانتالول!وه!ليلثعنعوضآالعملبهذاقاهتجديدة

مص!!كانفيأتوجهاللغتواعشرالسادسالقرنمنذنفسهاتوطد.

لة!ا-!تلفافيجم!إلولإةع!هـصيلطةفطغت

.إ2(الأخرىالحثمانية

القرننيالشامبلادنيالمرتزقة1الجندد212اعدإزديادالىوبالأضافة

.السادسالفصلأضالطوانفمذهبثنانظر-1

اللاحقة.الفصولفيمصرلتاريخالتفصيليةالدراسةعلىمبيةالاصتنتاجاتمذه-2
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او.يضأأأنواعهنمازدادتءعشرالثامن اررالأتالدا!ح!لاو

اعسلطاتعهدمنذالأناضولفياللاونداشتهروقد.أضفن!حةوابةرالمغاش

ولنأولء7ءط)5كلمةمنشتقةاضسميةوا.)1481-1959(الثا!دي

فيخدمواارزين11البحارةعلى)ععندءلأ(البندقيةسكانأطلقهاالتي

وقد.الصغرىآسيةسواحلمنأي6شرقيأصلمنوكانواأسطولهم

لأوندالىوحورت،الفما.3!!سمياصجلأ،صطولاصتحر-ه!ة

؟-6اتتأوافىعلىلأعتمادأنظراصحارةاهؤلأءب!مردش.(محآ7)4!ح

)؟محع!(عزبسمواجد!ببحارةالثا.لىبيازيدالسدطاناستدا!م

البحريةمنفسرحوا6اطمثابتموهـدشجو!ا!دمبدورهممؤلأء:تمرث

منحواآخر.لوعمنبحا:ةواستخدم6عشرا!ساثسااغرتاأوأخرفي

غاتهمتيلمو%ألهعإذتحلامةالجحاصلاحيتهممشكلةلكنو.أتطاعات

بدلمالأمنهميأخذأناسملطاناإضطراص!ايمإواخع!قعنأكر

ء----،

الملأو.!كأا()اخرينبحارةالمالبهف!استاجروا6الخدمة

لمنخدمالهماسيةلمجتصسضسحون%!روإديرسييدبالإنجاضورلصتىأسصا!الخدمه1من

اتخ!التىالعناصرأجاسييأختلافشغمقائمة(وضالتسمية.يطلبها

--..كنالطاضواإدبهر-نداحمسلأ-و*-

أحمقوتحنيالتريهة(امح!أ)كلمةمنمشتقةفت!م!ميتهماللأإا!لألىأما

صى5--
!ممختلمةاحنا.وجندوا،هنظرآبذلكودصا6مجنوناو.

ا!ثلقضا"البظمباشاآسحادمشقواليمثلا-اعتمدوقدالألا!ل

كاودقية،ح!تشمالمغردىأصلينالمغا!ردةوكا.لخىاليرلية

امخاوإاثاواوالقربطريقشمصرالشامبلادلأالىوتوصلوا

ابر!ماأ.البلدينفيكمرتزقةواستخدهوا(!لمحصالمقدسة

جإمليم!-المشإةانظرا6لندضن!ي!قيةأيمنمشتقةفتسميتهم

الذينمثلافالتفنكجية.محليأصلمنعادةعناصرهموكانتاصنادق

ا-انظر.
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أصلمنبغالبيتهمكانواعشرا!إنئاميئااغسا!فيللادتاا-!-فىاسييحد

ومجملإإيهشر-ئيلغدافأو

عنالعثما.ليةالمناطقحكامتميز.-ولاياتالىا!ولة!مر

فيعليهيطلقكانارزيأ6اننا-اش()!ااص!إباصتخدامالموظفينمنغيرهم

عرفلهذاو6صنجقعادةبيةإلحررفي6؟،حولمح!سنجورـ-!أ11

ليياءميرايختصصصبحتآأيملو!آمير--الحكامهـؤلأء

ولث!(ألأمحم)(لكصنجق)سنجق!صستبكلااو6(كلأول+4*أط)

تصريم!وعنالحربفيمناطقهم-ضودقيادةعنمسؤ/وا!نهؤلأءكانولما

-الا"ضىالمنطقةاجمضجملاأشصنجقلفطأطلق،فيها9أهـيةالأااشزونا

ألأدحصآلمح!له!إآترحد6القمسطنطينيةافتتاححتى6اطنجقازكان.يح!صونها

منمجموعتاناسدايةافيووجدت.اررولماامقاطحاتتقسيمفيالر!-ليسية

وكانبمالأناضولصناجقومجموعة!وميليةصناجقمجموعة:ا!خاجقا

ميرانميرأو(ع!الأمحه)ألاسكهبييبيلريسمىشخصمجموعةكليترأس

البثواتبكاللفظتانتعنىو6سيههناالجمععلامة)أميرانأميرإئي

منء)لالةوصسحضالاألأاصحرا-مجيوجمبماكل-طلؤح!ولىأ.الأمراءأميرأو

منعددمناغتتأش6(أحاءل!!بالتركةالكلمةتكتبو6العربيآل

بم.اصناجقا

بكالصنجقعن(البيلربيي)البكواتبكتميزالتيالأشارةكانت

يأ،حصانذنباالأشل%مامالراية1علىيعلق:كان.اخالأطوإ4عددهى

فيحلقبكاصنجقاأما.قديمةقبليةعادةم!تهذااشتق!لما

كبيرعددالى7(ح2)عأشزيراغبمنحوحين.!ايتهعلىواحدطوخ

اللقبهذاحملةطالب6اونانىتبعآقيمتهوا.لحطتكاالمتكلربيناضاسامن

الولأيةحاكماوزير11!ايةعلىيعلقوكان.اولأياتأعلىح!،مأبتحيينهم

بلادفيالمرتزقةالغرقمذهوصامواستخدامتجنيدطرقعنتفصيليةدرأسةعللللحمه-1

!ححح+أ!ه!!؟ه3!+4!لاح،3.!!35-.42.كتابنانظرا
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وزيراغبحملةمنالمرشحين6عدوبازدياد.أطواخ)9(ثلاثة

اللقب6هذاحملةمنيختارونا،لأيات1حكامغالبيةأصبحء/واليلمنصب

ذالمثمتال6الصغيرة1اطولأياتاوعينواالبيلربيةاوأهميةعددبالتافي:تناقص

كانبينماكالو%!زييرالثاناطلةاصشاا-أن

يطلقوكان.البيلربيةمنالفترةنفسفيكاشأ.لأالأقلكاصيداولأةغالبية

باديشاهكلمةمنالمختصرةباشااغبوزيرلأأوبيلربييرتبةمنالواليعلى

المربالمؤرخونوأطلق.أعلىحاكموتعني6الفارسية)"ءطكأمة!(

واستخدمت.كفالةاغبالولأيةوعلى6كافلاغباوالياعلىالمحليود!

وكانتكاالعثمانياغتحااثرالألفاظهذدوكثرت6ونيابةنائبألقابأحيانأ

---!-.مملوكيةلتحابيروأاستر،1

فيبلغتأنهاحتىالولأياتعددازدادالأمبراطوربةرتعةوبازدياد

اصنجقاوكان.ولأيةوثلائينتسطعشرألسابعالقرنمنالثافيالنصف

اصبدورقآهدهإلأ!لقسمهيأصييغراريةادااوحداتالى-يقسم

-.!-جحلها-لآيهمنا!نآجقابعضاقتطاع1يجوزوكان.النواحي

وقد0166فيصيداولأيةأسستحينمثلاحصلكما66لهأبذة

.)3(متحددةلأسبابدشقولايةمنطمت

أصحاببينمنالبدءفييعينونالصناجق:ا!!للهلإقي

وحين.المناصبلهذهتميينهمحيناشطاعات1يحطونكانياأوالأقطاعات

بدأواالدفشرمةأفرادامن6بعدفيما،يميوناحكاماهزلأءغالبيةأصبح

فيأما.لمناصبهمالمخصصةالاقطاعاتوارداتمنغالبأنفقانهميأخنهون

يتقاضونالولأةفكان6مصرولأيةمثل،اقطاعاتلأتوجدحيثالولأيات

منزادوماكاالملتزمونيجمعهاالتياخزينةااتواردامننقدآ"مرتبلألهم

وعرف،استانبولالىأرسل6اضفقاتاجميعسدبمد6الوأرداتأموال

ول+؟8مقاليضاوأ؟5؟؟أول!4دول"ه!.أ.)913.ول:نطزا-1

الاولى)الطبعة،الاحلامية

الثامناالفملذلكحولانظر-2
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هذهومثاط.(باختصاهـخز.لهآو)خزينةاجها!سثآباسماصالاذالمث

ا!3من)لةسنوأي6ا!3(اح+!لوأ)أاصانكساتس!فكا.لتإولأياتا

)ا".مرتباتموظفيهامنحألى.سبةكا(!سهوتعنيالفا!سية

مثا!ح!مناجقالىتقسملمالولأياتبحضأنالىتجدهـالاشا!ةش

ا!ثمانسة6الةاررشاولأياتجميععكسوعلى.اجمنشااصصرةاشلأيتي

وعردف،كشوفبةباسمعرحتفقطمصر،.لأ.بةفيالأداريةاسحدةافاث

مر09إهوكمابكوصنجقصجقبأسماءشاصس،كاشفباسمحاكمها

رتبه،مجرد،نمصرفيصنجقتحبيراما.غيرهافي

أغاخيواكالمفتياررينييناكباهـالموظفين-اب.الديئيونىاوظفون

مبادىءتطبيقوكان.احثمانمةااررولةايخ!هامأإو.أالاشرإفونقيب

فيوسنرى6اغضاياامختلفاجةمعابالفرو!ةيقتضيالأسلاممةاغستريحةا

وأ.ئرهماررولةافيالمختلفةالقوىمعاخفينالموهؤلأءعلاقة!هـاستناسياق

ي!بثر9ا1وهـذاالعلاقةهذهمدىواغهم.فيهاالاحدأثمجرىعلى

اعطاءذلكمنالمقصودوليس.الموظفين!ؤلأءسلطةأسس!نتةهمأنعلينها

.الكتابهذأ.لطاقعنيخرجذلكاتاذعنهمشاملةد!اسة

فيانقضاةاحثمانيوناالسلاطينأقام-.الأسلامشيخأوالمفتي-1

عىوللمساعدةالأسلاميةالشر.لعةمبا*ىءوفقلتظي!هاافتتحوهااضياالبلاد

-0369)اللاولمرادعهدفي6!الشيوتواستقرار

اقاضياهذامرافقةالىاضسبةبااضسميةوأحمنصبخفالعس!عر(9138

(81،1-1451)الثانيمحمدالسلطانعهدوفي.العثمانياطجيئس

الأ.لاضولعسكلبقاضيصاحبهواغبكاآخرعسكرقاضيمنصبأنثسء

؟طأل!4+!ء،+ح"ه!.148،11.ا.!.الظر-1

.يضاتوانظر

13!+هأ!4).5؟!"ج+"ح3أ+ة+ءأ13ث!+4!4،+أ!أ13م!أأ7ء35!!+أء،(أ5!!+4

4ء7حاله5+ح+51،!علأ"7451.1-8971،!أ!+?51+،691بر!".881-841:

!!+هأ51لأ!!،،5وا)-897.17.يليكماباختصارالمصدرمذاسيذكر

التاسع.الفصل!رفيالصناجقنفرذبشانانغلر-3
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سليمانالسلطانعهدفيواكن.كأزميليةبشؤونالأ:لاختصبينما

ودقب،العلماءور!يسالدينيينالموظفينأعلى"استانبولمفتياعتبراغا.لونيا

ا!تاوىااصدارالىكثرةالفترةهذهفيالمفتي1آهميةوترجع6الأسلامبشيخ

اعذيالقانونياغب!وانآنذإكالحثما.سةا!دولةاقوانينعليهااعتمدتاكتي

فيصدرتالتي1التنظيميةالقوانينإلمنمتظأن-س!شتغكتنقيرضنجةعرف

نفمهصه.اسلطانابسهـلفتوىأصداراستا"لبولطلمفتييحتيوكان.عهدد

ايضتأوعين6الثبيرةاسلأياتامراكزفبالمفتينعينإلذيهوأنهكما

.الولأياتمراكزمنكثيرفيالكبارالحنفين0اقضاةا

فيهامآإورآاولاياتامراكزفيالمقونلعباستا.دبولمفتيشمنل

احسلطنةاعهدخلافوعلي.الاحداثسيرعلىوأثروا6المجالأتمختلف

ذلكومعالحدلا:إفيليقيممذهبكلمنمفتيعإنحإن6المملوكية

كلاتعأناسثمانياالمهدفينجد،المفتينمنغيرهمعنىفتاوصدرت

الرسميالمفتيشلكن6الدولةبهاعترفتقبلهممنمفتيآاختاهـشامذءب

بلادفيالمفتونوكان.)1(الدولةفيالرسميالمذهبوفق-نفيآكان

عشرا!سابعاالقرن1منذوخاصة6المحلييننمن.ااصاغاومصر!ممام

آصلمناشامابلادفيالمفتينمنكثيركاتعشرالسادساقرنافي)

وفاتهم.حتىوظلألفهمفيعادةوبقوا؟(محليغيرأي2لمرومي

منكلاستانبولفيسلاعهـطىكإلرتبةاشسيخ.بلي-.اغاضيا-2

بمدالرتبةفييأتيثمالأناضولعسكرزقاضيقاضىتوميلية

المعارفدانرةفي7أأآولعنوانتحت.!.*4"!ولا!وله4كتبهماانظر-1

الال!.الطبعة،الاصلامية

البيزفطيين،مذمبألىأرتوذكسروممذهبعلللدلالةبالاصلرومكحبيراستتم:2

وراءما،بلادمموالىالرومبانهمالبيزنطيينالىينسيرونالمسلمونالمؤوخونوأصبح

قونيةفيوأتامواالاناضولهالسلاجغةاحتلوحين.الرومبلادبأنها،والفراتطوروس

الحثهانيون،خلفهم،وحينالرومببلادسابغاعرفمالأحتلالهمنسبةالرومبسلاجغةعرفوا

واله،الرومبلادأنهاعلالمثانيينبلادالىيئهيرونالمسلمونالعربالمؤرخونبقى

.رومأنهمعلوالفراتطرروسوراءمنالآتنالحثمانبين
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منكلويلقب6اسلاياتامراكزبحضالك!باهـفيالقضاة1من6عدهذين

منلا6أحيا"لآوتذكر؟مللابلقب6الحسكرقاضياذا!كفيبما6اغضاةامؤلأء

القضاءتنهظيماتوحسب.سيدوتحنيالحربيةمولىكلمةصتمشتقاقوهما

فياستانبوروقاضيالمسكرقاضياإعتبرعشراصاعنااقرنافيأجريتانسي

عاصمتيقاضياثم6واحدةمرتبةفيوالمدينةمكةقاضيايليهم6شحدةمرتبة

الأسلامية:االخلافةهـهـكزيقاضياثم6وأد!نهبروسه:ا!سابقتيناا!سلطنةا

.)1(والقاهرة*شصق

القاضيكان6المذاهبإختلفبهممعترفقضاةوجودا:هـغم

الولأياتمراكزفييمينوكان2صهالجنفيالقاضيهوالدولةفيالرسمي

فيالقضاةهؤلأءغيرويعين.استانبولأفيسلام9إاشميخقبلمنالهامة

الأناضولعسكرقاضيوكان6المسؤولا!سكراقاضيقبلمنالولأيات

الغاليةكانت6المفتينعكسوعلى.الآسيويةالولاياتعنالمسؤولهو

بقيةقضعاةأما.روميأصلمنالولأياتفيالحنفييناعضاةامنالعظمى

مراكزفيالحنفيون1القضاةوكات.محليأصلإمنفغالبيتهماهبالمذا

يحوبوننوابلهموكان.أحيانآتمددسنةلمدةعادةيحينونالولايات

.البابمحكمةعادةتسمىالتي1الرئيسيةالمحكمةفي،تغيبهمأئناء6عنهم

فيالفرعيةالمحاكمفياقضاءاشؤونيصرفونآخرنوعمننوابوهناك

بتطبيق6الدعاوىفيلأالفصلجانبالى6القاضيويكلف.الأحياء)2(

منلا.لقاذهمأليهيلجأونالسكانوكان.الناسعلاقاتفييمةالشراعدقوا

ضعفأونفوذعدىعنكثيرةأمثلةالمقبلةدراستنافيوسنرى.الظلم

السياسية.التطوراتفيذلكوأثرالقضاة

السلطانعهدفيالأشرافنقيبمنصبأسس-!ك!فاث

تميزوقد.القضاةكباربينمنالنقيبيحإنالسلطانوكان.الثانيبيازيد

ش.سيدوبلقبالخضراءالعمامة0بلألخاذالأشراف

ط؟أك!ولء4ر!ء*!ه.أ.).كا98:نظرا-1

،كتابنا:دصشقفيالضعيةوالمحاكمونوابهموالضطةالمفتينعنموسحةدراسةبئسأنانظر-2

!ح!!5لأأولح!5آ!4ء!3حلا5،ء!.23-42.
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فيا!،شراف.دقباءعلىسملطهاستا.دبولفيالأشرافلنقيبوكان

فيالأشرافنقباءوكان.ثؤونهمويرءىيحينهمارزياوهو.اله!لأيات

المفتينءمئا!؟مناصبهمفيوبقوامحليأصلمنعادةأولأياتامرانر

طويلة.اعترات

انتيالاحترامنظرةأقلهااصسكبيرةبامتيازاتالاشرافوت!تع

اص!بقةعلىولامعينمذهبعلىا،يقتصرونوكانوا.اس!،نابقيةبهاحباهم

وات.وامراتبامهنامختلفمنأناسبينهموجدوفد.محينةاجتماعية

لوجود.لظرأ6والأشرافاحرفاأحمحاببينوجدتالتيالقويةاحلاه!ةا

أضنخليماناحيتيمنالأشرافأفادتكاأحرفيينابينالأشرافم!تكتير

سياسبة.سلطةذويعادةوهم6الحرفأح!محابشإع!هم6اغوةشا

دش!هم6.ببدوكمافاثهامآدورآا!شامابلا!فيالأشرافابوفد

الذيالعثمانيالحهدفيعنهمكثيرأشيئأاطصادتالأتذكرحيثمصرشلأيةفي

بلادفيا!سياسياالصحيدعلىا،شراف1برزشقد.*:استهبصددنحن

منافسةأمامكادمشقيونانكشاريونغالبأوهم،اليرليةضعفاثرالشام

د،شرافتكنفلمذلكومع.عشراسنامنانالؤفياولاةواقولالقابي

القرت.ذالمتفيحلبولأيةفيسلطالهـا،علىعكسأاصئمااولأيةفي6العليااليد

فيافهمأمثايعرفهالمسياسيةسلطةحلبولأيةفيالأشرافمارسوقد

تأفييكمنذاكتفسيرأنيبدوو.)9(آنذاكالعثصا.ليةالدواسةفيمكانأي

ذلك:حول-انظر1

+.+40!،+!!اهأاأحاث!33احأ5+هأولاكلهـح0"ه.1-8761076وك!ها!ط!ح!اهأ،!ول691ر،

."ه201-97:+ة+40!:يلىكاباخنصارالمصدرمذاسيذكر؟

.!اول.،511+لأ!!451+!طاح)أ،3ء3حء3ءعح.1+عا-229،1516ط4+هه،ول"6691."ه

-؟3!ا33ت

3،"لأع4+ءءطأأ،3ء3س!ا5ء،حولحح01:يليكماباختصارالمصدرمذابذكر

ل.!5لا!،!ح(،ولاض!1491،0"1055و6-"2:

."س!اول:يلىكماختصاربالمصدرامذادكريب

،أجزاءصبمة،الشهباءحلب.بتارالنبلاءاعلام،الطبا.رافمحد:أيضاانظر

،372-3،353،027-:انظر،26!1-2391حلب

.الطباخ:يليكماباختمارالمصدرمذاسيذكر
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ا!حليينااكلسكاتأم!شاستيالوحيدةاطائفةاكا.نراحابية1اوثيشراف111

نكشاكأيه6ا!9ظلميقاومواواندوتهم6ا!!.باع!تابواسطتييعبرواأت

كانتاضيااتهم2قوبمتناولووقوعهاالعثمانيإنمرنرمن-لبقرب/لأت

الأنكشاهـيينأكئرجضودهاأبقىاغا!سيةااجبهةامنباستمرارتجيءوتغدش

حدثماعكسعلى6اصهماالأ.لضمامفيامحليينااسس!،نات9أمحاوتجادمناعة

منبتملآسنهمالمحلييناطسكانمتنفسأا!راصةاأوجدتحيثاخمامايه1اةفي

ضدأهلهامصا!حعنيدافحون*مشقلراجةوقفومتلما.اسهاا111.سات

ظلمضدأهلهاعنيدافعوتحلبأشرافوفف6شولأغابيإاكلم

هـؤسائهموحاجةحلبفيشراف1ا9نفوذازديا!عنو.شج.ا!9.لثشا!ية

مماالأشرافامتيازاتاستعمالاساءةصنكئيرحدثانالمحاياطدعم

اوضعالمحلبينالقضاةالىمذكراتعدة.لوجهالأشرافنقيبجحا!

.ا!ذلك)1(حد

وبدرجةءحلبولأيةفياغوةابهذدشراف9أ1خهوراعتباثويمكننا

تتلخصعامةظاهرةمنجزءأعشر/انتاصتأغرنافيءالشامية9وافيأشل

فيشعيرهااحربةااولأياتافي6مختلفةيأشكالكاالمحليالنفوذفرضفي

6الشامبلادفيالعظمآلمنالمحلبيناحكاماظثوثوما.ا!قرناهذا

،اصصرةشا6بغدافياصكالمماوا!ح!!امءالموصل1فياجليلياا!آصتاح!اماو

المحاياضفوذااغر!!صختلفةمظاهرالأامصر(فياصكالممانفوذوا!دياد

آدتأضياا،سباب1حيضهفيوسند.س.أحثمانيةاا!سيطرةااتكاؤلو

.ذلك)2(الى

بحالآخرالشلطانب"فنرالحليةالاوامر،سجلقمد1()رقمالسجلمن26رقمالوثيقةت!دكر

الوثائقيةمديرفيالمحفوظةبحلبالئصرعةمنسجلاتالمحكصةوهر1151القعدةالىذي1146

قضاةبصقامحالطالقانمأفندييوسفلسيداالى،السيدمحمودلنقيب،كتابابدمشقيخيةالتار

وشغورالنعمانومحرةواعزازودركوشينالمصرومعرةيحاوسرمينأرحلبوادلبومهـدينةأقضية

ججهموالانسابقيودوحسبالنسبأصحابقيلتستعملمنالتيالخصراءالحلامةبشأن

الآخرجمادى21فيالكتابتاريخ،"حقبدونويستعملهاالاشارةمذهيفعمنوهـع

11147ا!شوا7بتاريخ691رقمالوئيقةانظر0(1733الثانىفيتتر!2)1146/

(1735أيار16)447/الجةذي23بتاريخ!22رقمثيقةوالر،(1735آذار2)

.الموضوعبهذامرسلينآخرينكتابينحرل

الرابع.القسممقدمةانظز
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الثانيالقسم

العثمانيةالدولةؤوةعهدفيوهصرالشامبلاد

السادسالقرنمنالاخيرالربعالىالعثمانيالفتحمن

تمهيد

الخامس:الفصل

وممرالشاملبلادال!عثمائيالفتح

:ا)سادسالفصل

العثمانيالفتحإثروممرالشاملج!دفيالاضطرابات

السابع:الفصل

ل!صجصلمس

وممرالشامابلادفيال!!وء

-87-

http://www.al-maktabeh.com



التيالفترةفيومصر)الشامبلادتا!يخالقسمهذااجيعا

سليما!سلطاناعهدفيقوتهاذروةاسمثمانيةااررولةااكا1وح!حلت

-0152)القانونيسليماناسلطانوا(0152-2915)لالأو

الأناضولفياصفويااطتوسعحدوضعالأولعهدففي.(5669

اررننانجامعركةفيالصفوياسماعيلالشاهعلى9.شصا!أ1اثر

سوريةواحتلتالمملوكيةالسلطنةعلىفضيأنهكماكا5149

مراكزالحثمانيهاررولةاضمتبذاكو17016-6915فيمصرو

انحثمانيالسلطانوأصبح6أغاهرةوادمشقفيأ!سابقةااخلافةا

توسعسليماناسلطاناعهدوفى.اصشريفيناأحرمإناحامى
--كأ
يقية6وافرآسيةفيآخربتوسعذاكشاز.لواوروباأوفياعثمانيونا

ا.لأحمرالبحرساحلوتم!ءاصمنافيتوسحواش6فاحتل!3-أثحرآق

6ا!سودانابشمافيبحدفيماى!فتاضياالمناطقوفيءالأفريقي

اشامومصرابلادفياعثما.لياالحكمتوطدكما6يقيةأفرشمالفيش

الحفتتحةااولأياتأاشوونالمنظمةاغو،انينآاعثرو.لظرا.وغيرها

وعقب6بالقانونيلقبفقدسليمانانسلطانعهدفيصد!توالتي

11،)ص!أحلأأ+!!ول(ا!اخرباكابيين.والأوكتاباتفيوخاحمةءلضأأ

عليه.حصا!ارزيالاصجد.لسبة

06أجدادفشلاكتيالمناطقبمهاجمةتوسحهسليمانا!لطانابدأ

احتلهاالتيبلغرادوهياحتلااطافي6الفاتحمحمدهـسهموعلى

كانون25فياحتلهااكهارودسو-هـيرة92016آب92في

اننصرالتي1526آب28فيموهاجمعركةوبعد.1522للأا!،و

علىهذاالمثمانيونسيطر؟هنغارياملكعاىسلبماتا!سلطاتافيها

-8!-
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9152ءايلول27فيفوصلوهافيناالىتقدمهمتابحواثم6اسلدا

ضغطتحتالأولتثمر.بن59فيمنهااانسحبوإماسرعانولكنهم

.6839سنةحتىأخرىمرةحصاهـهاالىايحودوولم،الأعداءا

يخوضواأناضطرتهماضياهنغاريافيانخنمانجيناحدر!تجمدتو

اسجبهةقفي.فيهافتوحلأهمعنالأيتخلوااسكيبعدفيمامعاثكعدة

كا9د34فياحرإقاباحتلالسليماناصسلطاناقواتبدأتانثرقية

فيحكماالىرقيالذياصفوياطهماسبالشاهخطرازديادأثر

ا!ئمانياءالحاكماتوكان.اسماعيلاشاهاأبيهوفاةبعد1524

فيا!،وك:1534و5249بيناعترةافيمنشغلإن6اصفوياو

باشاتحزلاضدسلطتهتوطيدفيا!تا.ليشاكاأو:وبافيفتوحاته

سناحاكموصغراتغييراستغلواالذ.بن(يخيناصفواالقبائا!!جال)

عبرالعئنما.ليونتقدم1534عاموفي.نفوذهمعادة9أطهماسب

حدضعلوليلوا149/28لولأابيع!91فييزتبراحتلواتوااغرا

ا،ولاصليمالسلطانزمنحدثكما6اضاشطةااصفويهاتللاعتداء2

الاولجمادى8فيالصفويينمنبغدادأحتلوأثمكا1514في

حكمهاالتي6الضرةوبقيت.1534اصا.لياتشري!ت1ل!ه419

حتىاسثمانيةاالسلطةنطاقخارج،مغامسابنهـشيداصدواأمير

لسما!ين،خضوعهالاميرهذاقدمحين،459/1538-9153

539/1546-47061فياحكمامنطردودأنهـؤلأءاصثوما

؟الحراقفيحلا!هموتوسع.عمانبة)9(ولأ.بةالبصرةاوجحلوا

وشهرزورجنوبأالأحسافشملكاشالموصلبغدا!ولايتيخا:ج

اصمناأما.المركزينهذينمنأخريانولأيتانوتشآظتشمالأ

وقام.مصرولأةبواسطةعليهاسلطتهمبنشرالعثمانيوناهتمفقد

يضات؟نظر؟ا8--!-،."؟دمول1835،رقميسخطو!بار:ذلكحولنظرا-1

المؤلف،مجهول،والنوابالملوكمنمصرملكبمنالاحبابتحفةكتاب

4+!ط!ع"ط922برقمالمتحدةالولاياتفي34حاجاممةفيم!وع!

!الاحجابتحفة:يليكماباختصارالكتابمذاسيذ-لر:77إورقةانظز

.05-!4،!2-4،91-،العزاوي:أيضاانغلى
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عمثرالسادسالقرنمنتصفحواليفيالعثمانيينقبلمنحاكماليمن

والنالثكاالاولالشلالينبينالسوداتفيبربرستانمنطقةباحسلال

علىساحلالبحرالأحمروسواكنمصوعمركزىذالمثبحدواحتل

انسلطةبوطيداعادةيكلفونالعثمانيونمصرولأةوكان.الأفر.بقي

العثمانيوناستخدموقد.)9(وأفريقيةاليمنمناطقفيا!ثمانيةا

الأحمر.واشتهرالبحرفيالبرتغالينهجماتلوقفاصحرية11اغوةا

باشاالدينخيرعشراسادسااغرنأفيالعثملأليا،سطولإةقابين

عاما،سبانيينمن/الجزائرواحتلءبربروساباسمعرفالذي

برتبةفحينوهللمثمانيينخضعثم6قرأصنةقوة:أسعفط9152

فتحكما6تونسباسمهمشفتح،(الأسطولقا"لد)باشاقبطان

الفما.ليةاصسيادة/1وبقيتالغربطرابلسذا!كبعدخلفائهأحد

دحبوقد.أفريقيةشمالفيالثلاثاررولاهذهفيمضطربة

ايجةبحرفيالدثمانيةالبحرية"شماطاتفيهاكللماورآ6بربروسا

احتلالهمللعثمانيينحاسمبحريانتصاشآخروكات،المتوسطوفي

دليلبعدوحدثت.إقةا!بنااأيديمن5719-0157فيلقبرص

فيهاهزمالتي1571الأهـلتشرين7فيابحريةاليبانتوعحركة

بينووالنمتاصنادقةواوالأسبانييناصاباامنتحالفأمامالحثمانيون

السيطرةذلكبحداسثما.لياالأسطولوفقد.اطةما:فرسان

.البحارعلى

-1566)ا!انياسليمالسلطاتعهدفياصبانتوصركةحدثت

نأورغم.المثمانيالضعفبداياتحكمهشهداونيا6(7401

عفدفيوجدت،المثمانيالجيشفيوخاصةء/الضحفبذشر

وقد.وحجبتهاعليهاطغتانتصاشاتهأنالأسليماتاسملطانا

كاوأخذتاصانياسليمعهدفياسثمانيةاالأمبراطوريةدحدشتجمدت

هدنةالمثمانيونعقدأوروباففي.بحدفيمااضدريجيااضثلصبا

اجيوشاقفتتوقيةالشرالجبهة:فيالنمساراطوأمبرمع1568في

السابع.افي.!رولايةأحداتانظر-1
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سبات19فا!سب!دا-تراطتستطعولما!راقلآادحدوعندالعثما.لية

ا+صمطدماطضدياوالمحيطالأحمرالبحروفيكاوجغرافيةعسكرية

والذيشعدةتدريباالأحسنابرتفالييناباسطولا!ئمافي/اأ!ا"لا!ه

ا!ثمانيينانشاروشا.!حب6احامحا6ا--جاإ.-أ-3!س!!.لؤعاىسيطر

.لبوتاعكل.حها!هـ-إ؟.بياءشاكضلميجا%كنديالمحي!فياضجا!يأ

ؤ،حنلواشفاشسهـوسياب!ريقهذينوالخليجالمحيطألىاضوصلا

وضع9156وفيكافيهااضتاراخاناتاطموخفعالقرممنجزءأ

ا!سالبغيةاسفولغاواالدوننهريبينقناةلشقخطةاحثما.ليونا

الى6القناةهذهعبرءومنهارروناثمأزوفبحرعبرفواتهم

تبريزهناكمنليهاجمواينو!شبحرالى.ئمومنكااغولغاا

فيدالتنفيذالخطةهذدثضعتوحين.الفارسياخليجأالىيصلواو

ول!لم9اعحثمانيينالتكتالروسيأهرعتاصاني11سليمالسلطانءثدفي

اغرمخا.لاتاتهددوبدأتواصطراخانقازانخاناتفهزمتءمرة

انسطحياحتمانيااصنفوذااقتصرأفريقيةأشفيللمثمانيينالخاضعين

وحدتءوالجزانروتونسطرابلسفيالساحليةالمناطقعلى

علىاجمو*ااهذاش.لتيجة.اوراخا!افيتوغلنهمم!نالمنطقةطببحة

الداخل6فيموأطنالضش!حجبتانتيالأ.شصا!اتنيبش6احدها

ام!،نعدإالأقتصادواضطرب،الأنكشاشياجيشاتمرد6ازدا

اخقدياالتوازنوفقداناصةالمااررولةامتطلباتشازديادالفتوحات

وإولأسبانياالى-أمريكا-الجديدا-احاامنإنقداتدفق/1.نر

.المتوس!)1(اسحرا

الحثمانية:ا!ولةفي4السمابةالاحمداثحوا!انظر-

3!عمح،لأ223-136،ول،511،"لا!!لاول4ء315حح)أ؟3و(+ءع!ح!ح57-52ة

ل!أكاما!ول4!ه"ع+،01أ.9ا-49،!.حلاأ*3،ء6+ح!ح!3ع+ءح40310+ح

+"3مماءلأ"5*3403ولولألأح3أد،لأ!!س!1691133،"92-24.0:

ح+!س!ح+ح،3:يلىكمابات!ارالمصرهذاسيذكر

تحةة!211-آ7،ول"لأ!م1855رقم،يسبارمخطوط:يضاانظرا

آ18-771،لاحمابا

-!2-
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فيالأحداثمجرىعلىاحئمانيةاالدوا،فياوضعاهذاواثر

اسةالدشكانتفحين.اولأياتامنشغههـهماشمصراشامابلاد

ثها-،اسلأيتيناهاتينفياضو!اتاعلىبسرعةقضيقويةا!ثمانيةا

انقرنصتالأخيراشبعحتىامت6ا!!دوءمنفترةفيهمات6سا

وانع!سس6ا!تمانيةاالدولةفييدباضحفابدأحينعشرإسا!ساا

وخاحسة6الحثما.ديةا،نتحارات1غمرةفيو.اسالأياتاعاىدأ

انفمانيينا،كأ!اء1مناحد!المجالأتح،سليمانا!سلطاناعهدفي

ومصرأخماء11فيولاةبح!كمعإنوحايئ.بطولأتهيميظهرواأن

صاثت!ااعسنو.ءختلفةيةوخيرعمرانهةبآعهالبطولأتهمخلدوا

سليما!سلطاتاعهدفيءانحتمانيةاأرروا!هافيتظكرالضعن!بذو!

اعوا،ياتمنكئيرفيوالتمردا!تنابوادربرزتحتى6اضا.ليا

تارنجخفيجديدةفترةوبدأت.شمصرالشامبا،دذاكفيبما

وشصخحرض.الحثمانيةا،اررشاتاهـتفيوباعتافي،اولأياتاهذه

.اثالثاأغسمافياجديدةااغترةاهذدمميزات

-!3-
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افكلافي!ى

ومصرالشاملبلادالعثمانيالفتح

الصمفوياسماعيلالشاهقيامرالعثمانللفتحالمبانترةالاسباب

جمادى7بينهمالا(الآلبالتقاربادئالىوءوالعثما.ليينايلقالمماخوفتوسحهو

حمأللدفاعالىقواتالمماليكارسل7015الاولي!تتشر39914لمالتانية

شعن6أل!تانكمحالةالدشاسلاءاسماعيلاشاداقتالعنأشيعمابسبهبعنها

الدولمعالتحالفاسماعيلالشاهلةمحاوشل!ش.حلب)2(منقربه

بهذااسماعيلالشاهالىالأوربيينمنم!!اتباتعلىالمماليكوعثورالأوربية،

خطرالىفيتحرضونالأتفادتىهذايتمانخشواالذينالمماليكارهبإالمحنى

هاجمتالأثناءأنهذهفياعحلباحدثوقد.)3(بيةالأوروالدولاسماعيللشاها

منالخشبشراءالمماليكحاولولهذا6السوريالساحلإوربيةمراكب

شمجابهةغزواتالأوربيينالمراكباصنعالغرباصرابلسزمنا!ثمانيةاالدولة

الاحمر6البحرسواحلخاصةبالبرتغاليين(ممتلين6ايضآهددواالذين

م!لجا.لبلصالحالرجاءارأسيقطرعلىتهمسيطربمد6تيماتجاىعلىللسيطرة

وبقوا6شرهلتجنب)4(اسماعيلالشاهمعمفاوضاتفيالمماليكدخلذلك

لم.الفتما.ليين)5معوديةعلاقاتعلىذاتهالوقت!نم!

-،الخلان!اكهة،147،146،142،141،!+ح!+ألأنأ+3طولوناب!:الصر-1

11121!329811!!عع"!.كانأ+.اا
،،،4،3-لماياسابن!14،،صولورابها-2

.1،502!4،1ب،اياحماارن-3

.آ502؟الحنبليمرعي!022،265،271،285،السابقالمصدر-04

.4،46،55ب،ياساابن-5

-!5-
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كةمحرفيعليهموتغلبهييمانالصفوعلىالأولليبييمالسلطانوبهجوم

الحثما.--لصالحالمنطقةفيالقوىتوأزناختل49096اننخي!سنة
!نأسصلدصييا!دولةاعلاءألبستانحاكمازاحواهؤ،*وان،سيمالى

ووضعوا6اسماعيلالشاهضدلهممساعدتهعدمبسبب6الحكممنكاالمماليك

هذاأقلقوقد.المعثهما.لين)1"تابعأأصبحارزياسوا!!ثاهابنعليألهخلفأ

وبينبينهمالخلافشقةمنوزادالمماليكماليةالثالحدودعلىاضبدلا

ببا،دهمءينالمار6التجا!يمنعونبأنهمالحثمانجيناجكالمماواتهمآ.الفمانيين)3

الموقفولكن.)3(المملوكيةالسلطنةبلادالىالثمراكسةالمماليكجلبمن

يةالسربالمفاوضات6يينالصفومعالقتالىاثناء6الفهما.ليونعلمحينكثيرأتأزم

الحثمانيةالمؤنقوافلأيقافهؤلأءوبمحاولة6والمماليكاسماعيلالشاهبين

كااصكاممااالىسليمالسلطاتشقيقابناجوءانثم.)"(سليمالسلطانالى

الىتسليمه!ؤلاءورفض6)5؟اسماعيلالشاهاررىلأجئآذلكقبلوكاق

.حدة--اطرلمحض)6(منزا!6عليهالمساومةبقصداعثمانيإنا

ا!فىحنسبلادبائجاهمصرالغوريقانصوهالسلطانغادرأ

خم!سةكر!حييإلييجيثسرأسعلى،الار!1516ل9لا12

ا،ميروعين.السيفيةعنعدا6الناساولأدوالجلبا!القيرإكصةمن

استحا!المملوكىالسلطانهدفوكان

437،446،458،462،465،472،1483-435،السابقالمصدر-1

"8!3،السابقالممدر-2

ب7،البهيةالتحفة،الصديقيالبكر!،حمد-3

3!!!ع!!أكانأ+طولونابن؟ب602ءالحنبليمرعي؟آ2،السابقالمصدر-4

النابلسى،الغنيعبد:ايضاانطر!3،23ب،اياسابن؟128،الاسحاقي؟138

-06الاوراق،أ.ء*.8087279برقم،برلينعةمجمرفي.نحطوررالعثمانيةالدولةيختار

ملوكفيالنورانيةالابيات:بحنوانللنابلسيآخرمخطوع!فيالنصمذاوي!هر؟64

65.73-الاوراق،.7279.امح!347بربرقمبرلينمجموعهفيمرجود،الحئحانجةالمولة

اصملايذكرروالمخطرمذا،الشانيةوالسلطنةالروهةاللولةفينبذةذكر:أيضااننلر

123-1الاوراق،.7289ول.4614برفم!برلينمجموعةفيويوجد،المؤلف

افملزص-5

زنبلاابن،!28،ثب،اياصابر"135،ة!93+أ؟فأ+مح،طولونابنانظر-آ

.18-آ7(7حأ+لا.5)41)

-!6
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فا.لصوهالسلطانودخا!.اسسشا-!!)9(اوتخليص6الحثمات

وكان76*حننإدط229/91الأولجماثى18فيدشمقالغوري

المش!مسكبنمحمداللةعبدابواللةعلىالمتوكلاحباسىاالخليفةيصحبه

.لفوذهيستخديويقوفيه!ييلإطشهاقي!صكانالذي،باللة

لأغراضهم.الديني

كبارفيهبرزحافلارسميأاستقبالأدشحقفياخورياواستقبل

و.لئر.دمشقفيالمستأمنونوالفر.لجةوالعلماءالقضآةوالمماليكالأدأريين

الدراهمايفرنجةوقنصيل6النقودضربدارعنالمسؤولاليهوديصدقة

وربما6لسلطإن3!ضىولك!سبئهماوعنللتحبيرالماسبةركذهالأهلينعلى

229"/25االأولجمادى24الأربحاءيوموفي.لهحمصالئسح!!فا

فياليهوانضم6حلبنحومتجهيأ.!دمشقالغوريغادر،!-،

آلنزاسبرحانحمآالقطيف!ونائب

الشمامجر!الحدودانالغوريقا.لصوهالسلطانوظن6

الغوريوكان!.لهفيتنازلالعثمايىالسلطالقسيخيفممتلكاقهمن

العثمانيين.ضديعهليتجإلفالصيميىىاسماعلالشاهذاتهالوقتفييفاوض

يييه!السلطافيفي.ايديإسماع!لالساالىالغورىمراسلاتوقوعولكن

عنتاباحتلولهذا.المماليكجيئسعلىللقضا،الأمريتعجلنجحل-صهذ

الثاني/جمادى01فيدخلهاالذيالغوريللقاءحلبعلىواستحدكلمسير

الشامبلادالىمجيئهمنفدلاقصدالغوريالسلطانكانواذا.تموز99

،ماحدثازاءءفيكون،يطلبعمالهللتنازلودفمهمالفنانيينأخافةمجرد

أالقتالالىودفحهمالحتمانييناستارقدهذابعملهلأ.له،التقديراسا+قد

آآ-67،البههالنحفة:الصديىالبكريمحمد؟-و3،25ص،اياصابر-1

-3،138!هح!+أطنأ+233-2،7ب،اح!قخلا،!ةطولونابن:انطر-2

الضامبممشقالاتراكمننائبادليبتنالورىاعلام،طولونابن:ايضاانظر،134

مذاسيذكر:213-211ص.64!\دش!ق.دم!انأحمدمحمدتحقيق،الكبرى

الورىاعلام:يليكاباحتصارالمصدر
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العتمانيالجيشاناصطدم.بلالحالشاواحتلال،ركاابقهعركة

بتل%يع!!-موضعفي!\(آب229/23رجىب24فيملوكي

اثناءهاوتوفى6المحركةشتمحةالممالملثوغل!ءحلصقرب،دابقمرجفى
--ححى-ممه------صعى--صصشسمى:-----.--خى---

ية،ااههصلحسلأسقو-الىالفما.ليينانتصاثويحودثرىشا-!صاأسسلطاا

كرهالذيالسلاحذلك-الميريهةفياهـصاصاستخدأمههفاولأسيما

في6مشابهـةظروففيفحاليتهثبتتارزيوااعرصان)2(االممالمكاستخدامه

أبدواالذينالمماليكاحلصاالدءفييسيرالقتالوكان3جميم(صكح!ان

كاناحيةعنالهخما.ليينفماصاصتأثيربفحلضدهمخولثمكاكبرىضجاعة

.--صا

كافقد.اخرىلاحيةا!فلممالكوالخسانة
!ء-حض

معوانتقلءاحهبمعل!آ-لصا.ءثبدوكانا!ثماليين)4(اطئا-تا

العثمانيونوكاالمعركيمااثناءصفوفاليثجانينالىالمماصففلمكمناتباعه

ح!3والثا.لي/،الش!الحولأيةحيهمفأعط!إالاليليبعدفيمابكوخايرالغزالي

بكخايراتصالمنمقدمآرحذوقداخورياقانصوهمصر:تموكان!ت

فيصفوفالمماليك6الخيانةالىيضافشئأ.ويفحللمولكنه6سرابالعثمانيين

الغوريفالسلطان.جور-اليهث!-م!."-.الشدلدلتناا

المتقدمة6مماليكالسلاطينالمعركةلظىفيورمىالمشترواتمماليكهاليهقرب

المشترواتمنلجلبانهالنهايةفيالسيطرةاصبقياضحافهمبقصدكاالقرافصة

-3

عماصرالذي(2،24-،الخلانمفا-لهة:محثلاالظر)طولودابنالتاريحمذافي-لر

مثلاول!سونيونا!شالمؤرخونيذكربشا،يبةالعردمشقمنيكنبوكانالحادث

الديننجمذلكفيويؤيده)رجب35فيحدثتالمحر-لهان(3،45-)اياصابى

(ك.6"أ!ول141)نيلزبنايذكر،و(72!،1-،ئرةلسااكبلكواافيالدمشقيلغزلىا

المركةان(ب15)البهيةالتحفةجماصبويقول.وجب23فيبدأالقتالأنب15

رجب.27فيجرت

32-02صانظر

.54صانظز

الصديفي،البكركطمحمدتآ73،ب!1-آ!ا(7،"أ+ول411)زنبلابنالغر

،\ب،السائرةالكرا-لب،الحزي!ب6!2،الحنبليمرعي"آ03،!هالب!النحعه

.3،701ب،ياصلىااس؟168
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اجيشا\!شكان)1(بهعلمواحيننياتهم-فتغيرتالقرانصةع!نذاكيغبولم

كبيربشكلبحديدبلمالفساداناذالتنظيممنئاصيريتم!عبالمقابلالعثماني

استخدامواحسنواالقتالفيفمالاعنصرآفكانوا%6الأنكشارصفوففي

منتخرج6قوتهااوجفيآنذاكالعتمانيةالدولةوكانت.يةالنارالأسلحة

فماءقريبةمنطقةوفيجىزةوفترةمنذقواتهاانتصاروكان6آخرالىظفر

للعثمانيين.مشجحأكانمابقدرالمماليكلنشاروفتبطأ5149سنةجالديران

1516،ايلول229/3شمحبان5فيالثلاثاءيومدمشقالىالغزافيعادأ

حلبالىسيرهفتابعسيييبماسلطالقااما.عليهاالمماليكالأيبراءبهو.لادى

طردواآلذيناهلهابقبولودخلهاءالحاسىإلختيفةبكخايريرافقه

قاسوامابسببوذلكاليها،اللجوءحاولواحين.الهار.الممالمكعساقر

فيالجمحةيومحلبجوامعفيسليمللسلطانوخطب.المعركةقبلمنهم

المماليكاموالعلىاستولىوقد.يفينالثمرالحرمينبخادمولقب6شعبان8

توجه6عليهاروميآحاكمأعين!ه!ان6فيها

.!!

ناصرمعوحمصأيوتحالفحماةعلىقبلهمنحكامأالفزالي،وعين

طلبه6حسب،وعينه،البقاععلىالمسيطريالبذوالأميرالحنشابنالدين

حماةبينالممتدةللمنطقةوحمايتهللعثمانيينمقاومتهلقاءحمصعلىناذأ

باسالملقبلبدو!1جاتباكماابن،الخشابنصهر!،ءعينوالبقابرى

حعلتالمثماا!حيه!لسلطانتقداخاراالا-.وأورلأرر؟!وفىطق-الثإآلاكبئ

!اينهااخذ-المماليك-صدقالىبف!ثه!رو6انوحمصحماةحاكمي

محمد!آ24-آ14،(،؟حأ!ولول411)نبل!بنأ:دابقهـهـجمعركةحولانظر-ا

،الخلارمفاكهه،طرلونابن!ب14-ب12،البهيهالحغة،الصدلقىالبكرى

ياصابنا؟21؟-213،لورىااعلام،3134!!ولأ؟فأ+8ح2،3،-2،23ب

فححولايضاانطر؟1،792ب،السائرةال!:اكب،الغزقي؟48-3،45ب

صيرةفيالمصاتالدر،الاشبلياللخسمحمدا!نعلي:ومصرلةء!وسليمالسلطان

.!ا-اص،6291القامرة،أرنست!ىنثصره،خانصليمالمظفر

-9!-

http://www.al-maktabeh.com



علىالمحافظةالمملوكيالقلعةنائبوتسلممصرباتجاهكاالغزاليبينهم)ومن

الوخ!السياسيءاضطراببدمشق(الزجمران)اينربمردفايبييل!أالأمن

ا.لدتنودآرياالمزةاهلا-!صلفىج!ل6الممالكضدبهجماتاوقا
!سى

قديمة.خلافاتا!-!م!ىلتصفةااستفا!د

فاجتمع6تسليمهايطلبدشمقالىالرسلسديمالسلطانوأرسلأ

حسبآغا)نائبولكن،البلدتسليموقررواالحاراتومثمايخالعلماء

وكانالقلا،.فيواعتصمذاطثعارضالمملوكيالقلمة(اسثمانياالتحبير

البلدحماية6الم!ي!ؤوليةيمليهمالقيتيناوناالحاراتالملماثومشا

آلاهتينعلىجنودهموتحديالفآشدالمماليكحكموالىلاسيما،النهبمن

وقيآعستكرثأالمناتينثفشلآنىبعدلا6عنهيدافعون!!بجحلهم

يضمدشقألىالحثمانيينمنفريقخلايلول/27شعبان92الجمعةيوم

الحثمانيين.الىانضمالذيبكوخاير6(الحثمانيالوالينائب)المتستم

حايرو!-وفق8لد!قالمعينجمامخا-العثمانم!كسالوإليذاكبحدوقدم

فياليومذلكفيوخطب.السلطالنيصلريثماالقلعةنائبوبينبينهبك

على.بتوافدونالعثحانيونالجنودوأخذ،سليمالسلطانباسمالأمويالجامع

ال!كل!اوايي!!:اينشالحنهفيالقاضياجهااوصلكما"لمدشق

والمالكيةاهصلمحصالحنفيةايصاصكهقييإإلجيي!!نتهيكندفتعاطى

القضلألية.التنظيماتبحضوادخل6والشافحية

اث!ح6915ايلول229/92رمضان1فيسليمالسلطانوصل

ابنالد.بنكمالوالسيدإلأربمةالمذاهبقضاةلهفقدم،دمشقظاهرفي

القلعةنائبفمللكخض!كأ!!الايث!راف!

ناصرالدينهرالصاسىخمصبه!وقدالخليفهسليم.امعوكان.اصووكي

سفىصنجقاممنحهسليمللسلطانلطاعة!قديمالبقاالحش!اميرابن

العثماني.للسلطانولاءهمالبدويقدمبأنالحنشابنم-.وا6الاقطاعات

يختصفيماجديدة!-تنظمماتفياسثمانيوناالأداريونخلا
-
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إبىالمثماصمن-..ا.القاوطل!.المالة.+51الحلماءء.

داضيقبلومنقبلهمنعليهاللموافقةميييييدا-،احضاالدينمةظائفا

العثمانيالدفترداروبدأ.لقآ-لكرسمايدفعونوكا.لوا6الحئيانجيالحسكر

بموجبهااشمنحتاالمناشيرربعاتاحضاهـالمرطل!5---.وا.لدا-شد

فىوالممتلكاتللسكاناحصاءأاجرى3كما0فها."-السا.لملاظط--

ذنكا.شاءزاروقد6برزةفيمقيمسليموالسلطاتهذاكلحدث.دشق

ية6اهـكرقوف.وكانتالأموىفىالجاص!لى!بهم!احلىصد-حمامات

اهلفظنتبرزةفيوهوقوةتظاهرةفيجربهاالتييةالنارالاسلحةخاصة

مرهبة-طولونابنتعبيرحدعلىأامثم!-لطقتالسماان

تعدحصلولكمت.موظفوهبهاقاماخياالأجراءاتعلىيثوروافلماي!هلين

مناز!للسييهيي6استخدميراأدجمثيييئفيالا!هلينالعثما.ليينالجنودقبلمن

هدفالسلطانانيبدوو.النفوس!في-النقمةاثارمماالملماءحتىولض!

لدخوله،الجووتهيئةءدمشقاليىضع-فييراقيةبرزةفالامتهمنسليم

اضقمةأوازاء.التظيميةآلعئما.ليةألاجراءاتتجاها!دمشقيينافعلردورؤية

دمشقليدخلمناسبأالجوسليمالسلطانوجدالأجراءاتهذهاثارتهاالتي

عاتالمافلليويمرمضا!تإلأول!39فىفدخلهالأهلهاكمنقذ

يبدوكمامنهمحاولةفيكادمشق9(ش!-ممفففيإ

عينانهكمااحمدشهاببالدمكانهوعين6الدمشقمينلارضاء

والدكاكينالبيوتهدمعاىسليمنالسلطوعزم.عثمانيأاميرآالقلحةلن!ابة

حى

حلب.فيفحلكما6العسك!هـيةتحصيناتهليعززالمدينةوسورالقلحةحول

علىيدلاستراتيجيةاالأمكنةهذهفي!الدكاكإنالبيوتوجودوكان

خارجيغزوالىتحرضهمبعدموثفسر6المماليكزمنالمسكريالاهمال

سليمالسلطانحاولوقد.عثسرالخاسىالقرنمطلعقيتيمورغزوةمنذ

جحلتهالمقدرةالتعويضاتكترةانالأالملأماكنهذهاصحابعلىالتحويض

انماالمحاصرينالمحليينادرخينكاباتفيالفترةهذهفيونائبنيابةتحابيراستممالان-أ

استعماليرسخحتىالقمنمنفترة،وست!ضىالمتاليكزمنالتائمقللتعابيراشتمرارمو

ووزير.دبيلربيايالةمنلالحئمانيةالتعابير

مب-.
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المرحلةهذهفييحرصكانانههذامنيظقرش.الهدمخطةعنيعدل

ه-..*اداللد.-دهذلكلد!6الأهلينرضىكسبعلى

وليثسبالبمتكانألىوليتق!هـآ.الماليةبسمتطلماته-ااهلعلمه

الخرمينإمخابلننهبجديرانهليظالروالاسلامياحاماإكرأياحلمااعطف

آلىآلخجآز،الخ!إفقتمالذياتمحفلثوبسلييمالسلطانزينيفينالثيييير

كث-خ!قوالىأنرحندأوعين

رؤيةايضامنهبقصدكا.الجندالأءهزارسالانويبدوالحاص!.سلامة

.9(مصرةهاجملو!يمامصرمماليكلدىالفحل!

حسص

مصر.بفتحجدأمهتمآفيهذدالأثناءيكنكمسليمأ!سلطاناأتويبدشأ

وفي،سوريةواحتل6والمماليكاصفويينابيناضحالفاامكا.ليةحطملقد

لمخاطرستعرضه!رالىحملتهانثم.كثيرةويجليةعسكريةفوائدهذا

--
خطورووامتدادعلطال!دوهحوخطرم!.ذلكفىبماسينا?منطقةاجتياز

فتحلسهولةمقياسآلأخليملؤخذأنفت!لةسهولةوان.)2(مواصلاته

كما.مصرفيباعدادهمقورنوامااذاقلةكانواسوريةنممافالمماليك.مصر

وخاصة6وتعسفهمتتهلىحملمهمونققتةللمل!سوريةفياحمثسبكراهيةأن

الفتحسهلت6لهمالمباشرةالسلاطينبرعايةاعتدادهمبسببالمشترواتمنهم

والحق،الغثمانياغتحافانذاكشمعمشعبيةمةمقاويلقلمالذيا!ثما.ديا

كانوأانماالمحليينالص!بالسكانلانحارأترحيبأأيضأيلقلم،يقال

سليمالسلطانوكان.اللغةتركيآخربحاكماللغةتركيحاكمآيستبدلون

المماليكلتمركزنظرآمصرنمماعنفأاكثرالمملوكيةالمقاومةتكونانيتوقع

توغلانالأعتباراتهذهألىيضافو.لهممحقلآخرمصرواعتبارهمفيها

واعادةقوتهماستجماععلىا!فويينايشجعأنشأنهمنمصرفيالحثمانيين

كاسليمالسلطانهرعاذقليلبحدبالفحلتمماوهذا،العثمانيةالمناطقتهديد

،38-2،33-،الخلانمفا-لهة،طولونابن:االسابقةالاحداثبشأن2انظر-1

فى.لأ72-331،!3تا+أطح!ول3

.341،%؟2-311،،7را،؟حأول141)لبلزبرا:نفرا-2
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ا،سبابولهذه.بلادهعلىااصفوييناهجماتخطرشد6لمصرفتحهاثر

سلطان6بايطيمالن6دمشقفيوهو6سليمالسلطانفاوضمجتمحة

حات-!ش!-ش!لطةوإليقاءالحضيي!لهعا6الحدلدالمهالبن

باسمهالخطبةوت!ءنالحثما.ليلسلطاينلايممعمصيبر!!!السكة

مضا!!لمص!-ستلطالاطوما!مأعلنوكان.!
اكسلطنةاقبولعناصدءافيتمتغإوقدااال!كثاصالقبش6ا،ول1تنسري!ت

حوله6المماليكا!كفافمنوالخوف6لةالدليلدىالمالقلةيميييب

برديجانبايطومانعينالتالياليوموفي.خلعهالفد!هـله

فياعلنتقدمصرفيالخطبةوكانت.قمله...دنائتآلغزآلى4

باسمبايطومانوسلطنةالغوريالسلطانمقتلانباءوصولىبينالفترة

آ.لذاكمحتجزأادلةاعلىالمتوكلمحمدالحباسيالخليفةوكان.فقطاخليفةا

وشقيقهيحقوبوالدهكانبينما.تنقلاتهفيويرافقهسليمالسلطانلدى

الشرعيةلأسباغاليهمايلجأونالمماليككانوءمصرفيموجودينهارون

مبايمةفيحدثكما6الحثما.ليينعلىالدينيالعامالرأيولأثارةاعمالهمعاى

علىالمتوكلمحمدالخليفةعنالوكالةبطريقبايطومانللسلطانيمقوب

.)2(الله

للسلطانالتةعرالمالك11الحاحتحتبايانطورفض6

.وليسمصرالىالعرضحملواالذينالعثمانيينرسلالممالمكدتل،

-جمهمولا!آنك!ارات!منالمماليكلتألمنظرآيبالغربالأمرالرفضهذا

اعتداداستمرارحقآالنرلجبولكن.سلطنتهتمعلىالقضاءفيمساهمتهميحني

اعترافهموعدم،انكساراتمنسبيلهافيقاسوامارغم6بفروسيتهمالمماليك

.صفودهم)3(فيفحالةبصورةعدءاستخدامهاضاليباو6الحتما.ليين!صاصبفحالية

الىللتوجها!بلسلطانبالحاحو6الرفضهذاوأزاء

.3،81،82،83-،اياسافي:أيضاانحلر؟آ32،ب26،السابقالمصدر-1

3،!6.-،اياسابن"آ23-آ21،البهيةالتحفةفيالصديقىالبكركطم!حمد:انظر-2

.آ33(7"فىحأ+ول411)،زنبلبنا:ذلكحولنظر)-3
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علىيقضاذاحما-لهفآ.والفما.سينقمل.بحكمهاطمحآ

الحثمانيلمناطقالجيشاحتلالبعد6سليمالسلطانقرر!،كحة!تا

كأأرسلت)61-لهالمقاومةا.لعداموااغدس!أ-..ة

هدمعاديةقوةوجودفانوبالفدل.و..(دمشقفيسليمللسلطان

الثم!م.بلادفيحكمهيهددانشأنه.مصرفي

كانون22915القعدةذي002-5دالسلطانفادرانوقبلأ

المشهوالصوفيالن!فعربيالدبن6!!ارلفتحصالأشلبرإ1ا

حيثالصالحيةاهلعلىولأسمماالمالووزعمشق(6ال-ار%منوغيره

عسقمهـهباحتلالابتهاجأالعملهذاوكانوالمتصوفةا!لعلما

للمتصوفةالدولةرعايةأخرى.لاحيةمنيظهرولكنهكا)9(وغزةس-

.)2(خاصةبص!ورة

يذ16فيباثحاسنانالوزيربقيادةالعثمانىالجيشط!ئعتغلبت)

لقتالهمخرجتمملوكية!حملةالاولكانونالقمدة/99

الفرارعنتمكنولكنهالعثمانيون،اسرهاتياالغزابرديجانبقيالماة

معتو،طئهلباتنظرأكايبدوكما6الفرارا،سهلبالاحرىاوبعدفيما

خا-هـرو-ر!رال!ياطدعوقد1ولأحقآسابقآالحثصانيإن

المماليك6-اتاعهاالسلطا.علىيجباضىاالطرقوية

و!العثماليين-يدانسة)013الحاسمةكةاقبلوذالمث

بقر..لدوالفنما.الأنتصاهذأأرهصوقد،يونسخانمعركة.

وأولادهبقربنأحمدشيخهمفقدم6مصرفىقمة.اا.

ش!ايخمنوغيرهمابقاهمالذيسليمللسلطانولأءهمبيبرسوالدايمعبد

هامآعاعلاالبدوولأء(وكان.)4،وامتيازاتهممناطقهمعلى6لهيدينالمؤالبداو

.2،04-،الخلانمفاكمة،طولونابن-1

.41صأصاانظر؟36،الممابقالمصمرانظر-2

،الاسالنألضاانظر؟آ38-أ37،ب35(،؟"أ!"4117)زنا.ا-3
-.-.!بر

.21،الور!اعلام،علولونابن؟3078،86ب

.ب36-ب35،(،يلاأ؟!4117)نبلزبنا:نظرا-ث
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اشغا!صك!ربامكااكانكذلكالأمرلكنلملو!؟لأ.لهنجاحافي
تهديدهمعنعدا6بجغرافيتهاأد!ىهممنطقة)بخبقتافينيوراالجيشا.

ر11الأثناءهذهفيالمصريالحاجقافلةتخرجلمو.المؤنلقوافل

العامالرأيلدىشديدآذلكاثروكان.مصرفيللاضطراباتنظرأ

.91)الاسلامي

السلطانبقيادة6باهماليك،سليمالسلطانبقيادةءالعتنمانيونواصطدما!

الةباطومان 229/الحجةذي92فيالقاهرشارفث)ي!عند

الزحفمقاومةفييرغ!باىمانوكانب!7915الثا.لىنون

تلتقيحيثالستراقيجيةالأهمسةذاتايصالحمةعند6ابعدنقطةفيالحثما.لي

يخر6سيناءصحراءعبورانهكهمقدالحثمانيونيكونحمثلالدلتااء

فصهااولداليةاالتمركزاالممالمكاالأ!ا ولكناضح!لمدا

الفرسانعلىجديدمن!صاصهماوتفوق6المدافعخلفمنالتفواا!ثمانيينا

السلطانودخلهاالعئمانمونفتححهالقاهرةالىباىمانوهرب6المماليك

اليهاسبقهتدوكان.1517)2(الثانيكانون323926

با!،مانفنادى6العثمانيينبرفقةاللةعلىالمتوكلمحمدالعباسيالخليفة
السلطانإخولالجووتهيئةالحثمانيالحكمعلىا!!جميةاسباوقصده

مناستمروالمماليكالحثمانيينبينالقاص!ةفيالئموارعقتال.)ولكنسليم

للسلطانخطبأت.وبعدالقاهرةمنبايطومانهربحينمحرم8الى5

الريدانية6أنتصاراثر،الحجةذى03فيالجمةيوممساجدهافيسليم

)يأ.محرم7فيتليهاالتيالجمحةفيبايطومال!للسلطانخطب

الجشىلقدالشاحلتحولالاتضاربملاحظتهتجدرومما

.3،76ب،ايالىالن،ب34،السابقا!مدر!!-

سليطالسلطانان،1،031-،للغزيالسافرةالكواكبمثلالممادربعضتذكر3

.محرم5يوممصردخل

التحفة،الصديقيالبكريمد*!401-2!،3ب،اياصابن:ذلكحولانظرقآ-

،طولونبنا؟ب05-آ38(،؟حأوللاول411)نبلزلنا!ب28-آ23،البهمه

9!ح!ح"لا.0"أ-143كه"47-2،44ب،الخلانمفاكهة

-501-
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تقولشائداتراجتفقد.المحليةالأحداثعلىذلكوانحكاس6المثماني

فتنةئا.تصفدففي.لذاكنتيجةاضطراباتوحدثت6الحثمانيينبهزيمة

ش!بارو239/14محرم22فيالزعربمضتحركدمشقفيوءالعثمانمينضد

فلجأالعثمانيينوضد6المماليكمن(العوأليةأاعوانضد1517

دمثمقوالياستحرضضبا!/99محرم27يومونمماةآالىهؤلأء

لطمأنةوفىالمحدانالقلحةتحتالحثمانيةالقواتالروميوالقاضيالقلعةونائب

.9(الاهلن)
ت

انتصارعنانباء1517شبا!239/25صفر3فيدمشقالىوردت

حولرسميةعثمانيةبلاغاتأليهاوردتصفر6وفي؟الريدانيةفيالعثمانيين

اكثيرالعثمانيينقتلالبلاغاتوتذكر.القاهرةواحتلالهمالعثمانيينانتصار

بمساعدةايضاوتشيد6للشراكسةمساعدتهمبسببالقاهرةفيالحواممن

هذاوفي،ودحرهمالمماليكخلفالتسربفيسليمللسلطانبكخاير

للموالينوتشجيع،للعثمانيينالخضوعبوجوبدمشقوزعرلعوامتذكير

واخذ6الأنباءلهذهدمشقزينتوقد.بكخايرغرإرعلىللعثمانيين

القديمةالعملةبأبطالفبدأوا.فيهانفوذهميوطدون6ذلكاثر6الحثمانيون

الحاراتاهاليالحثمانيالوإلياحضركما،جديدةعثمانيةعملةواصدار

ص.هم)2(حا!افياشعرسلوكعنمممهؤولينوجملهماليه

علىالقضاء6ا!ثناءهذهفي6يحاولمصرفيسليمالسلطان)كان

عليهالقضاءأنالأكثرأضعفشقدها!بأكانهذاأنورغم.بايطومان

استقطابيستطيعالذياشرعيااالسلطانبصفتهضراورياكان

طومانالهاوصلالتيالضعفدرجةعلىادللا.للعثمانينمةالمقاكة

السابقعرضه-قبولياياييى-ع!السلطانالمفاوضةمحاولتهمنباى

للمباحثةوفداسليمال!لطانلهارسلوبالفعل.بألمح!ئبمورصله

!لامة43-2،41ب،الخلانكفاكهة،3،126،*!"!ولأ"نأ+،طولونابن-1

.221،لورىا

33،123!3"!+أ؟نأ+،06-2،43-،الخلانضا-لهة،طولونابن-2
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الذينءالحثمانيينانيبدوو.الوفدقتلواالمتطرفينالمماليكانالأءذلكفي

الوقتكسب.بحاولونكا.لوا6الحسكريةمقدرتهمواثبتواالقاهرةاحتلوا

عليه.يقضلماذاجىنبهمفيشوكةسيبقىكاتالذيبايبطومانللايقاع

عنانباءاسرودنظرابسرعةمصرفيالأمورلتسويةي!تمضطركانواوربما

الحثمانيينوطردهالح!،موالرهاآمدمناطقفيالصفوياسماعيلالثماهتحرك

.منها)1(

لمدةالضرايبةضرالغاءباىطوماناعلمتينيدالمؤل!حسبمحاولةوفي1

الخيانة.و.احربانواالنكلاحينمنكثيراضأييدهءؤءسنواتثلاث

امراءمنعددومحه،الغزإلىفهربباىمانف..تد!اخذت
!!ص

يطمعوكانكاتواطؤها.لكشفانبحد6.الحثما.حان!61الممال!ك

الفيومكاشف.اجا.اخئما.ليينأجانبالىأيضآوهرب.كبيربمنصب

هوارةعربوانفض.اقطاعآالفيوباعطا"لهلهالسلطا.وعدبدد

حح

بايطومانقضيةانادركواانبعدالمماليكتأييدعنالصحيدفيالأشداء

وقد.الناريةا،سلحةبابالأعداءيفت!سنالعئمانيينوانخاسرةاصبحت

اضعاهضآهذاوكان6امماليكاقتالفياليهمالمنضمينالأمراءالعثمانيوناستخدم

معالعسكريةالمماركفيمجددآفشلواالذينومماليكهبايطومانلجبهة

مرعيابنحسنالبحيرةبدششيخالىبايطومانلجأالحثمانيإن،!قد

مشايخجميععلىبتقديمهوعدآمنهنالانبحدسليمالسلطانالىفسلمه

ايةمنهلأ-ءخذانلهاقطاعآا-المنطقة6البدو

شاذبكالأمير(اعشرقيةبدو!عماءم!ت)بقربنأحمدالأمير.وسلمائص.

محاولةفي6سليمالسلطانالى6بايطومانمساعديكبارأحدوهوالمملوكي

طومانسليمالسلطانشنق،وقدبسلطتهللاعترافال!عتمانيينمنللتقربمنه

5179!انيسان239/13الأولربيع2باب!بمفيباي

.35124!3"!+؟؟نأ+،2،58-،الخلانمفا!ة،طولونابن-1
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بايطومانالسلطانبأنالقائلةالمثائعاتعلىوقضى6نفوذهبذلكفأكد

.)9(طليقأممازال

أنباءالقبض1517نيسان239/03ريعالئا.لي8فيدمشقالىوصلتا

مدةدمشقبتزيينوأمر6التالياانيوفيشنقهنبأوأعلنءبايطومانعلى

وقاموا6سلطتهموتوطدتاضمامافيالحثمانيينففوذتحاظمرقد.أيامسبمة

النع!ح!ءبمقدا.الحثمانةالحملةسمركتخفيضهامةتباجرا،1ذلكبعد

3اجراءاتواتخذت%الثورةعلىيجر(أو.اا3ولكنهمكثيرأالدشقيونفتفرر

)الخوازيق(-وأقيمتكااللصوصمناثنانأعدمش6الزعرلردعشددةأمن

دشعقفيوالدقرداروالقاضيالوأليوأويمنرالأهلين1لارهابالحاراتفي

11ويرا-.لمحرووبها----المستتتنداتعلىحا!اءالتمتيثمىالممتيكاتبضبط

كيفاسنغلتنرىوهكذا.(ديقها)-ودافام!متنداتطلبتكما،فمها

الشا.للادالتنظممات.كثرلأدخالفيالعثمانيينأشصارات

الاجراءاتببعضبايطومانعلىالقضاءاثرسليمالسلطانوقام

جذ!ية؟عثمانيةصبغةذاتأ،وشاملةهذهتكنولم.مصرفيالأدا:ية

بشكلالأمورتسييرءفتوحاتهمبحداسثمانييناكحادة6فهاالهدفكانبل

أشملتنظيماتتصدر:يثماضقريبآبكاملهاالمحليةالأدا!ةعلىالأبقاء2ومؤقت

والعيومالبهنساعلىكاشفآالسيفيجا.لمالسلطان.و!د.أدقوإ

السيفي6أيناللعله،لحا.كأدلاعينكما.الفنمانجينعمه6لهمكافأة

رمنعليهكانواكماالأربعةالقضاةشأبقى.الفربيةاواالجيزةعلى

منوالأوقافوالأرزاقالأقطاعاتأصحابت11امتياز-أوا6لاما.

عمربنعليالأميرعلى.وقد.علطكانتمانالأدوأاكسة"

جر6ها.ومرانصعيد1امارةا،أبقى1و،الصعيدانمماهوتارةشخصقسلة

!ب24!-آ05،(،ط"أ+ولول411)زنبلابن:الفترةنيهذهمصراصدا:حولانظر-1

-921،البهيةالتضة،الص!ديتىال!كريمحمد؟115-3،601-،اياسابن

ح،لأثمةء3كهـا،ب33

.123-3،0،122!"!+أ؟نأ+؟65-06،؟-،الخلان،مفا!لهةطولونبنا:نظرا-2
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السلطانأمر!لم.اماراتهمفيالآخريناسبدواأمراءابيةغاأبقىوكذاك

بطريقبحرأاستانبولالىوالصنائعاحرفاابأضحامنعدداطبارساسليم

والحدادينينوالنجارالبنائينأنوذكر6خبرتهممنالملأستفادةيةندت

استا.دبولالىمصرمنأرسلواممن6مسيحيينةمسلمينمنءوالمبلطين

فيالغوريالسلطانمدثسةغرا.علىفيهامدثسةبناءفىمون...
سيسمحد

مصراقاستانبولمنبالمقابليجلبأنسلبماسلطاناأمروقد.اغاهرةا

ولكن6مهنهمنوعيةأوهويلألهمالمحليةالمصاد!تذكرا!الأفرادمنعدد

تنقلاتباجراءاعثما.ليةاا!ةارروافيمألوفةعادةمعيتفقالأجراءهذاأن.لبدو

اعبلدافيالحثمانيةالصبغةأضرسيخأواخبراتالنق!اعتحااثرالسكانبين

اسكالمماكبارمنعدثاستا.لبولالىمصرمنأيضاأ!سا!وقد.المفتتح

بالعودةهؤلأءمناعشيربحدفيماسليمانالسلطانوسمح.)9(وأسرهم

.مصر)2(الى

إنقاهرةفيعنهنائبأهـعينءالأسثندهـيةالىيا!ةبزسليما!سلطاناوقام1

مثدرةنباءأوصلتهأنبحدمصرلمغاد!ةيستحدبدأشكلنهاعادثم.باثانس.لو

مصرلبوهوسليماسلطاتإتلقىو.الصفوياسماعيلاشاهاتحركاتعن

سليمبهالسلطانفاعترف6الخضوعاسهاقدءالذيم!سةشريفأهـسلهوفدآ

خايرمصرولأيةفيعنهبدلأوعينباشايو.س!عزلثم.مكةعاحماحاكم!آ

ا!سلطاناوصنع(الها!بينللمماليكالامانباعطاءوأوصاهالمملوكيبك

ععلفأكسبهممااصشريفاللمحملكسوة6إمشقفيفحلكماءسليم

فارسآلافخمسة.لحوبكخايراروىعسكرهمنتركأنوبحد.المسلمين

باشاالدينخيرهوعثمانيأأهيرأإعإنأتبحدشكابالبنديئ.امخمسمائةو.لحو

01//2390شمبان23فيمصرسليما!سلطانالاغاد.اغاهرةاقلعةعاكمانائبآ

استا.لبولالىذلكقبلخرجقدوكاندمشق،..لحومتجهآ7915ايلول!

السلطان؟ضجهمالذينالجماعات،1،021-،السائرةالكواكبفيالغزيوصف-1

.الاتراك،علعادةأ!منفيينمنهاصكناأخذوامصرأعيانمينانهمبأنتولهاستاالىمصرمنسلم

3!ح!ح،لأ913:نطرا-2
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.)9(سليمالسلطانأوامرعلىبناءاللهعلىاتموكلمحمدا!باسياإخليفها

علىمحليثائرأيتمثينعدممنهقصدمصرمناخليفةاا-راجأنببدوو

اسط.لبولفيالخليفةاقامةأنكما.الدينيةسلطتهاستغلالمنالعثمانيين

المحليةالمصاد:تذكرزلم.المسلمينزعيمكمركزدينيآمجدأعليهايضفي

الحثمانيا!سلطاناؤبقيبمبخلفائهأشالمباسياخليمةباحلماذاكبعد

جدي)2(بشكلختيفةلقبيتخذامأ.لها!سلمين!غمزعيماذاكبحدوحدد

إضاني.الحميدااعبدءهدالسلطانفيعئسرأضاسعاالقرنمنالأخيربعاش-ى

حمايةفيومسؤولياتهاالمملوكيةا!سلطنةاورثوالمصراحثما.لييناوباحتلال

زعيمةبذلكاسثما.ليةاالدوا!ةوأصبحت6احجازافيالمقدسةا،ماكن1

السنيين.المساصين

ا\ول1تشري!تم/2397هـمضان92فيدمشقالى1سليمالسلطانوصل

يومعليهكانعمااستقرارأأكثرفيهاالعث!انيإنوضعأصبحوقد،ه/171

منآنذاكالتقربحاولأتهكيفأيناراوقد.فاتطسليما!سلطانادخلها

الخطرإأنبسبببهم،الضارةالعثمانيةالتنظيماتبعضمنباعفائهمالأهلين

ظفركلأنكيفأيضأورأينا.بحدعليهيقضلممصرفيالمملوكي

في!شعبيةغير)اجراءاتاتخاذيتلوهكانمصرفيالمماليكعلىللحثمانيين

ادخاقأموهـ:بثلاثةدمشقفيالآنسليماسسلطانااهتموقداشامإ.ابلاد

طيد6للدولةالمالأ.بجادبقصد6دمشقفىا!ثمانجبةأالتنظيماتبدض

الحاءقافلةلحمايةار--الالحاد.."خاهـدألعثمانمةالسلطنه

.اصفويااسماعيلالشاهخطرلمواجهةالاناضولالىبسرعةوالأنتقال

وانما!يقةأوشاملةدمشقفيالآنالعثمانيةالتنظيماتتكنولم

تسييرهنهايقصدءمصرفيتمتاخياالعثما.يهةبالتظيماتأشبه6كانت

ابن!ب128-آ125،(7ر"حأ+ول111.4زنبلالن:السابقةالاحداثصلاظر-1

؟آ04-ب33،البهيةالتحفة،الصديقىالبكو!محمد؟133-3،116ا-،اياص

،لأ!ع!!حا-05،148

قاينارجهفيصنةكجكممامدةفي!خليفةلقبنفسهءلىاطلققدالمثماكأالسلطانأنيدكر-2

ه!صانظر،روسياصالحشانيةا!وله3وقعتهاالتي1774
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دشصق6الىسليماصسلطاتادخولمنيومينزبعد.كلشقتةبصورةا/لأمو:

نفرأشالحاراتعرفاءاحثما.ليوناأمركالألاشتشر.لن9!//هـمضسان23فيأي

لمرضآ6استعداأصحابهاأسماءوكتابةدمشقفيأجوتابحصرأكابرهامن

على(نقديةقطعة)أشرفيفرضاغحلرإو.فينهاشخصكلعلىضريبة

حسابالىنا!ثما.إعمدذلك..اء-لأ.لظرا..ا."كل

بش!لىمتضوتذلككاء.55اطاا.لبة.أاهذدتحمعه.أ.ما

ا،جراء1هذااناواذا.)1(115.أ...!اح!ساا!محكاتاعا

كادونالفقيرةالطبقاتأعباءخففواقداسئما.لونان..---

منضريبةذلكبجانبالحثمانيونفرضوقد.المالمنشيئآيخسرواأت

العثما.ليينمنالناستضجرفيوزاد.إمث!ق)2"فيحارةكلعلىالقمح

احتمانيااغاضياوطلبفيهاللسكنالبوتعلىعساكرهممنكثيرهجوم

ببناءسليمالسلطانأمروبالمقابل.اتهم)3(شاهـإعلىالأوفاف.لظارمحاسبة

شآنومن6احية)4(الصافيعربيابنمحيالدينقبرءندتكبةثم!جطمع

المثمانيونسمحودد.دمسقلبدهعن3-.!سبه

المدايوظائفاهـلإرياباقطاعاتهم!عاىبالبقاا،قطاعات1-.لآضصحاب

ودعمالمنتفحانمنكتيرآأرضىقدالأحراءهذاأنشلألد.)5("..ه
....هـلمهم

الغزاليبرديجانصالحفيكانتاضياالمملوبهةالتنظي!اتمنكتيراستمرا.

باللصوصشفتكوا!مشقفيالهدوءوالأمن11العثمانيوتشطد.وقدالمستقبلفي

حثمهمهيبةبذلكفحفظواكاأص!اسيةاأ!سلطةاتبديلاستغلالاوا-اوالذي!ت

نوااشوالعثمانيين1أنكهفنرىوهكذا.أمنهمشالناسأموالعلىوحاؤظوا

حثمهم.اكأاستمرأسبيلفياضسامحواالأستثماكأ1بينسياستهمفي

إ،مراءافأبقى؟مشق6خا.جتنظيمبةاجراءاتسليماسسلطاناأ!واتسد

227،الورلىأعلام،2،68،77،81-،الخلانمفاكهة،طولونابنجانطر-1

!2،07،73-،الخلان!فاكهة،طولونابن-.2

68،72،ايسابقالمصدر-3

1021-،السائرةالكواكب،الغزي!172،75،97،السابقالمصدر-ث

81!20-،الخلانمفاكهة،طولونابن-5
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أولألحاووقد.عا!ضوهيناونااصملطةامنوأزال6أيدوهالذينالمحليين

6نفوذهأزديادبسببأحنشاابنالد.بن.لاصرالبدويالبقاع2أميرعلىالقضاء

دمشقبينالر"ليسيةاطريقافيهاتمروانتياخنيةااصقاعابمضطقةوتحكمه

الدينناصرفهرب.اغاريناامماليكامنكنيرآا.لوائهبسببيضأأووبيروت

شعين.ضدهحملة.أسعلىنفسهسليماسلطان)1بخروجسماعهاثر

أسهحكماأضافو،أشركسيافرقماسبنمحمدالأميرمكانهسليما!سلطانا

لتأييدهملبنانجبلفياضوخيوناالأمراءتضرروصيداأ1()وقدبيروت

ناصرالدي!تقتلأنالىسراحهميطلقوامفاعتقلواالحنشابنينابالناصر

انهمالأ6المماليكزمنابنانجبلكأعماءاسنوخيوناالأمراءيموكانبحدفيما

أيدواالذين6الدينفخروزعيمهم6المحنيينلصالحاشعامةهدهخسروأ

.)2(لبنانجبلعلىأمراءبهمفاعترفوا6دابقمرخصركةفيالحثما.يين

فاعتبرفسليمللسلطانخضوعه6طرالا*!ابن6البدويصفدمنطقةأميروقدم

الحاجبسلامةمهتمآسليما!سلطاناوكأن.صفد)3(عاحمانائبآوجعلهبسلطته

1*(.عليهالبدواعتداءمنخومأهجرية239احاجالشاميشنةايخرجنهم

حينكانالاناضولشرقيفيالعثما.ليينلمقاطماتبيناصفواتهديداشتد

تهديدأنباءواستمرت.مصرفيالمماليكقتا"لفيمنشغلاسليمالسلطان

دمشق.فيحينكانسليمالسلطانتصلمعالعثمانيينومناو!ثانهميينالصفو

-2

0125-

.021-45،121*نأ+!"+أه؟78،97-77،بقلسااالمصدر

انظر،5491بيروت،جزءان،لبنانجبلفيالاعياناخبار،الشدياقطنوس:انظر

؟شدياق:يليكماباختصحارالمصدرمذاسبذكر.:287،392ص،الاولالجزء

،66!\ابيروت،الثانيالمعنيالدينقخرتاريخ،المعلوفاسكنمرعيسى:أيضاانظر

..الدينفخرتاريخ:يلىكماباختصارالممممرمذاصيذكر:،53عى

ة3،012"!فأ+6ولأ8!ح،82،!2،7-،الخلانمفاكهة،طولونابن:انظر

أيفما:انظر

ول.لأ.!)5أ!ط،لاء3ا!4أ،+5أول!!!ا"لأ3لأ!أ!،!اء3ءأ،ءول!ول4س!طأ4؟محاهولول،

،"0491+هط،ول،9391."93:ءاه!ا،أ:يليكماباختصارمذاسيذكر

.1،71-،الخلانمعاكهة،طولونابن-4
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!ص
هذاواكأاء.بكر)1(ديار!خطقةفيالحثما.ليةاحاميةاا!ذلكتبحآشعززت

عادرو.لصفسنةحواليدامومصرالشامبلادفيغيابوبعد6الوضع

عزللمحدوكان.1518شباوو249/92صفر01فيدمشقسليمالسلطان

برديجانالآنعليهافحينميالرشيخثىبنأحمد،اللدينشهابواليهاعنها

مثل،اليهماطمحونال6لاالمماليكخيانتهعاىأخيرآءكوفىالذياخزاليا

الىاشعمانامحرةمنتمتدبولأيتهااليهء!دالتيالمنطقةويهانت.بكخاير

القاضيبمنصبالدمثمقيالفرفور1بنالد.لنوليعينشقد.مصرعريش

امرته)2(.تحتالشامزلايةفي(الأخرىالمذاهبقضاةكا:جحلدمشقفيالحنفي

احتلالأنباءدمشقالىشصلت1518ايلول249/28رمكماق23وفي

.الصفوى)3(اسمادلاتالشاهقواتحتلهاكا.لتالتيالقلالبمضالحثما.سفى

-

.!2،74،7-،كخلانمفاكهة،صولونابن-ا

؟!16،\-،السائرةالكواكب،الغزي!71،82،83،السابقالمصدرانظر-2

الموفورالضياءعلالمنث:راللر،فرفورصالح:أيفاانظر؟2،311-،البوريني

.81-77ص،63!\دمشق،فرفوربنيأعيانفي

.!11،كد!*مألألأ+!س!2،87،8-،الخلانمفا-لهة،طولونابن:انظر-3
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بننيفضلىاا--

العثمانيالفتحإئزومضراتتنماثمبلا؟فيالإضمطراباث

العثطنيينعلىوثورتهالشامبلافىفيالغزالبمحكم

ء.ءا
هـتيسيه:امو!بثلانهالشامعلىولأيتهاثناءاخزالي11برديجانهتم

المرصةوتحين؟الحاجسلامة"وتأمينكا!خاكأجهادءث!فيسلطتهتوطد

الغمانجين.علىاطفو.ة

يومدمشقالىعاد6تحمصالسلطاتالغزاليودعأنبحد

ابنتعبيرصدعلىءداستقبله89016آذا:249/5صفر22فيالجمحه

فىالباقينالمماليلثالأمراءاكبذقصدبماو!)بدشقالباقونالأمراءءألونطو

يتقدمهوكالى.أسلحتهمايحملونكا.لواالذيناتاحارااوشباب،(!شق

بترميمأمروقد.ثخصخمسمائةفحووعددهمالبندقورماةالأز؟شارية

الحراسرؤساءأبطلاثم6الوإلييجلسحيث(السراياأي)السحادةدا!

يدينونناسآأعنهمبدلأعينأنهيبدوو.الحارات1ومشايخالصنائعنقباءش

بألحودةالغزإليلدىلبتوسطالدص!صالحنشناهرعوقد.بالولأءله

سليم.السلطانمنخوفآمنهاهربقدثكانءالبتكاعمنطقةالى

مخادعظاهرياستقبالمجردلأالنحوهذاعلىالغزاليإستقباليكنولم

الىما.لظرنااذاعميقمدلولهانبل6تقليديةرإحة،أثناءجمحةيومإفيرتب

التالية.بالأحداثذلكربطناشاذا،لاستقبالهخرجتاتي11الفئاتأنواع

وكان.الحراتوئيبدمشقفيالباقوناءا،مرأالمستقبلينبينبرزلقد

فماشسواالحثمانيينالىالمماليكمنانتقالالسلطة1استغلواقدالأخيرونهؤلأء
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تسامحوانكاالمحليةالادارية1السلطةضمفأوقاتئيدمثمقفيها!آنفوذآ

يظهر6استقبالهفيكتهممشاشبلكاالسلاحيحملووهمبوجودهمالغزالي

الشخصية.سلطتهتوطيدسبيلفي6المماليك1الىجانب6عليهمالأعتمادفيرغبته

وعلىالتلحةفياطبلاكدقالمماليكهـمنسادتالشيالحادإتبحضأعادوقد

كما،بذلكالناسففرحءأبطلهاقدسليمالسلطانوكانكاالبلدأبوأب

فقطءالناسمنالتقربذلكمنالهدفي!صنولم.)1(طولونابنذكر

رقد.بالتدريجالعثمانيةالتنظيحماتوالغاءالمماوكيةا!اداتأت!كري!سمل

لمدينة6ببومن-6فرض!لم!ك!اوراصطير!ة.أ

شكككاالمملوكيةالسلطنةزمنالأمركانكماالمحاكمالىالشهو!وأعاد

عناثااتهالأهلينالىتحببهفيوزاث.مراكزهممنأزالهمقدسليمالسلطان

.لهم)2(يترضونالذين(الحثمانيين)الأرأوامدمحاقبة

،الهـفمانيوتأدخلهاالتيالأنظمةمنلكثيرالغزالي1ابطالعنونتج

ابنوليالدينالحنفيالقاضيمعأصطدمان6المحاكملشهوداعادتهولاسيما

فيالغزاليمنافسيأشدوكان6للحثمانيينالظاهرفىأخلصالذيالفرفور

دش!قالىعودتهكيفيةمنابفرفورابن.لفوذشدةعلىأدلوليس.دمشق

زيا/دةوذدك6حلبحتىالسلطانصحبفقد.سليمللسلطكتوديعهاثر

ابندخلوحين.حمصمنوداعهمنالغزاليبمادبينماكاالولأءفيمنه

الدينوالأنكشاريةالمحاكمشهودفيهظهرحافلاموكبهكاندمشقالفرفور

بينالجفاءوازداد.وعسكرهالغزاليخلفهساربينماءالمقدمةفيسارو!

والجدير.المماليكعاداتالىوا.تدادهالغز(ألينفوذبازيادالأثنين

تفسيرهاأمكنبحدفيمابثورتهقرنتماااذإهذهالغزاليأعمالأنبالذكر

بولأءيشكوألمالعثمانيينشلكن.المملوكيةالتقاليدالىمقصودةبردة

دشقمرسومفيأعلن8915ايلول249/16رعفان19يوم.وفيالغزالي

43!لا+36ء!مأ،85-؟2،8-،الخلانمفاكهـ4،طرلونابن؟انعلر-1

228،الورىاعلام

!16،\-،السائرةالكواكب،الغزي-2
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أناطروعزل6الأمويالجامعأوقافعلىناظرأالغزاليبتعيينسلطاني

علىالنظردمشقولأةيولىأنالمماليكزمنالحادةوكانت.)1(الرومي

اذابهالغزاليايقاعمنالفرفورابنخشيوقد.الأمويالم!معأوةساف

انثا.ليكانون269"/5محرم14فيالرومالىفهرب6محارضتهفياستمرما

فحاول6حلبفيمدةوبقي.الغزااليعلىإسنانبولسلطاتليثير209.6

فيمقامهوقام.استانبولالى1الوصولعنلأعاقتهعليهواليهاا"دارةالغزالي

ابنالدينشرفمنصبهفيعينثم6يونسبنالمحيويدمشقفيالقضاء

هذاعفلحابنأنالسلطانأعلمأنبعداليالغزارشحهالذيالحنبليمفلح

واشداتيلتزمانهبذلكيقصدوربما،دينارآلأفعشرةالقضاءفييدفع

وعودةااليالغزامقتلحتىمنصبهفيمفلحابنبقيوقد.المبلخبهذامنصبه

.ذلك)2(اثراغرفوراابن

بعضمنفتخلصدمشقفينفوذهبتعميقذل!كبعدالغز)اليشرع

وشددكا)4"غيابهفيعنهنلألبآالممالبكمنأميرأاوعين6)3"العثمانيينالموظفين

رئ!يييعلىبعرضهاأمربأندمشقارجخاالىالمرسلة)الأخبارعلىالرقابة

إلتضييقبقصد6السورخارج6دمشقمنافذعدالبوأباتبنىكما.السعاة

هنالمحلي!6الأمراءضددمشقعنالدفاعلتقويةوالظاهرفياطصوصاعلى

آعلنمأاذاأيضاأ!ثمانييناضدءوربمااخزالياوهمأوقعالذينوغيرهمبدو

القلعة6نائبوهو،الأن!شاريةاآغابقيالفرفورابنهربوبعد.ه(ثورته

6استانبولفيالأنكشاريةبآغامباشرةيرتبضلأنهدلغزاليال!كويالمنافس

.الأروام)6(بينمنعادةيمينو!،ن

.2،85-،الخلانمفاكهة،طولونابن-1

كبلكواا،لغز!ا؟43،811!نأ+ء8!54!،801،!9،!49،7،بقلساالمصدرا-2

وليقضاهذكرمنفيالبسامالثغر،طولونبنمصد:أيضانظرا؟1،916!،السائرة

:031-!.3صانظر،5691دمشق،المنجدالدينصلاحالدكتورنثره،الضام

"البسامالثغر:يليكماباضتصارالمصدرمذاسيذكر

6،113،114!،2-،الخلانمفاكهة،طولونابن-3

".!،السابقالمصر-4

001،السابقالمصص-5

88،501،السابقالمصدر-6
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أميرعلىأولأبالقفاءدمشقخارجسلطتهتوطيدقياخزاياوأهتم

عليه.القضاءفيسليمالسلطان!سلالذيالششبنالدين1.طصراسقاعا

ونكن6المصالحةءاولأيتهمطلعفيءالفزاليعلىادينا.لاصرعرضوفد

ربيعفيدمشقمنبقيادتهخرجتاصقاعاالىحملةعليهجردالغزافي

جرتكهمحرفيالدينناصرعلىتغلبشء81نيسان249/2الأول

وأ:سلهرأسهوقعلع18016.لي!ان249!/17الثاني1ربيع6فيبحلبلاقرب

انسلطانأنرغمو.اتنانه)1(علىدليلوهذاكاخلحةاصهافبحثالسلطانالى

سنانيوسفالأميريسمىالبقاععلىروميآحاكمآقبلهمنأ!سل

عكبسيطرتهالياخزااازإياد.نموذعدميبدشكمااسضمنكاالر،ومي)2(

يذاخشإابنعلىاغضاءافانكااستراتيجيآوالهاماقتصاديآا!ضيااسبقاعا

شلأيته.أنحاءفياخزالياصبةصتا*!اال!بيرالمحايالنفوذ

والامراءاصكالمماالامرأءمنكثيرالشاما،يهةفيالآناشتهروقد

اولأءاتقديمهمبمدوذاكالمماليككأمنمنذيحكمونالذ.لناستمرواالمحليين

عينالذيغزةنائبالمملوكيبلا!جانالامراءهؤلأءومن.للحثمانيين

القوةمنالغزافيوكان.اخزافيالأيةةيمرتيناسئ!امياللحاجأميرآ

تحدواالذينالمحليينبالأمراءللبعلشأل!تثلابالىيلجأحسانأنهبحيث

أميرساعدهووربما6ساعدالاميردابنبطشهفيحدثكماىساطته

.(الغزافي)ثموظفيعاىلأعتدائهمنابلسأعيانمنوبآخر.بن6)3(عجلون

انتتياتمنآظقفيالحاجسلامةبتأمينلأهتمامهبالبدوالغزاليواصطدم

كانآتدها!هالشاميللحاجالفحليالأميراتزالنيايكنلمو.عليهاسيطروا

وعولايةالحجاجتجمعمكاناصدمشقحاكمأبصفتهسلامتهعنمسؤولا

غادرهـاطذا.للحاجالبدو.بتعرضحبثالباديةتتاخمكا.لتالتيالشام

صعو8ا-م!آ"،ياع!،ن!لأ!م!،كاك!ل!-4"/42لحجةاذجماء1كيهـ-!005

---!------

!22-228،الورلىاعلام.طولونابن-1

2،114،121-،الخلانمفاكهة،!دلونابن-2

1،186-،ينيالبور:انظز-أ

"2،911،121-،الخلانمفاكهة،طولونابن-4
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و-ثان.رحجر!حورانلينالبدو-تالمنطقكةا!حالحمايةالجنوب

عنهءواو-ضقمتبوكعنخروجهبعداطحاجلحرضوا-!ددعيماللدو
-.ححب-

عامونم!.9915)9(شبارو259/91صفر18فيدمشقالىالغزاليشعا!

الأ\4الأولربيع17اف!الأولى:حتررانبدوعلىبحملتين.الغزاليقام259

//26شعبان92فيشالثانية6مل!أيسمىوالبدوأمرإءأحدفيهاأسوآذار

6الحاجالدى-هددجغيمانالمسمىحورانعربأمير"سرحاشلحيثآب

ور4الحاجعلىوهجومهجغيمانثأراضلافيو.الغزاكهمنهربوأعصنه

اجديروا.سلامتها"2"اضأمينغزةاصريقعنالحاج1قافلةارسالالفزالي

كان،الغزاويبالطريقعرفالذيكااغرعيااطريقاهذاأنىبالذ؟ر

ثانو.مصرالىالمؤدي1التجاريالطريقمن-زءأيشكللأنهأمنأأكر

يتصلحيثوالئموبكاكركاباتجاهغزةمن6ا،الحافيهذلىكافيهباصحاجا

عرفوالذيالحجازالىدشحقمنرأسآيذهبالذيالرئيسيبانطريق

إ.-ضكا951الثا.ممىرينتثبر6لم259اليحجةذى3قش.إسلطأنيإيقبالطر

6جمودتهاهثناءأالحاجلقافلةتعرضهمنخوفآجغيمانلقتالدمشقمنالغزالي

دويعر6المسمىأقربائهأحدوأأتياعهببضأسبروابحان.منطقةفطفهاجمه

شباوو.269/4صفر14فيدمشقالى0اشعاد6هتاعهبحضعلىثاستولى

انينمربيع-لألأولربيعفيوجغيمان!النزا!!نتجدب!ابقتال3ثم.0152

.381(30س.نيسبافي؟269/شبابى

الخلع،عليهفأغدقالحاجعلىالغزافيمحادظةمنالسلطا"ثسر

فينموذهاضاليباادوازدإكاالمسلمينرضىفكسبذلكمناخزالياواستفاد

بحجة6أوكالأجلالضرائب1يفرضوموال9إارجمعالغزاليوكان.!مشق

.)4(الحاجتمويل

922،الورىاعلام،.!،!2،8-،الخلانفاكهة5،طولونابن-1

023-!22،الورىاعلام"طولونابن-1

،2،19069401-،الخلانمفا-لهة،طولونابن؟231-023،السابقالمصدر-3

.3،87،39-،الظنمفاممة،طولونالن:انظر-4
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.لفسهحدئته6نفوذهعظموقد6الغزافيأنيبدش-.الغزالبمثورة

يحدكانفقدكاالآنحتىبذلكيجاهرلم!.لهورغم.ا!سلطاقاعلىبالثورة

شكلادر0529الأولتشرين269/49القعدةذي2وفي.ا،مر1لهذاالعدة

أنهم.برجح)الفرنجةأعتداءاتكثرتأنبددبيروتإلىدمثمقالفزالي

ا!دشسقالفرنجةقتلىمنرؤوسعدةأرسلتقدشكانت.عليها!قراصنة

الفرنجةمراكبتجولعنأنباءالآنثمث!قوصلتكما.أهلهالأسثارة

خونالمسلمينذعر5خأثارتجدةمنبالقرب()1(برتغاليونأنهميرجح)

منبيروتالىالتافيذهابفانوه!رزا.المقدسةالأماكنعلىاعتدائهممن

أفزافياأرادوفد.إروينإأعداءضدبدفاعهالمسلمينثقةبكسبهأنشأنه

وكأبماالفرنجةضدالدفاععلىتبيروساخلفيالقلاعقدرةمنيتاكدأن

ثورته.أعلنلوفيماالعثما.ليينضد

يحملوناستا.لبولمنرسلالىدمشقو!ل269اغحدةاذي12وفي

.ب!يروتنممااليهفأرسلواا6سليمالسلطانلموتالغزاليالىخاصةأنباء

/27القحدةذي59فيدمشقالىصأةعادحتىبذلكالفزااليعلمأن:ما

%حمدمكانهوعين6البقاععنالروميسنانالاميروعزل6الأولينتثمر

الفعليينالزعماهبقواقداحنش11آلأنيبدوو.اسحنشابنالدينا.لاصرابن

نأانبفاععلىحاكمأأفرادهمأحدعينحينقصداليالضوانالبقاعفي

61نممادمشققلحةفيالعثمانيةاتالقوا1أعتصمتوقد.جانبهالىيكسبهم

بمحامحرةالغزاليوشرع.علىالثورةالغزالينيةمنتيقنتحينالقحدةذي

اشزاليامنالمفاجئة1الحركةهذهمن:نتبين.ثورتهأعلنوبذلك6القلمة

شوالط9فيسليمالسلطانهوتيكنوامءفترةمنذللثورةيبيتكانانه

لأعلانها.مناسبةالأ0152"2(ايلول269/22

هـ-
والصالحيةالشاغورحاراتشبابالقلحةمراصرةنممااليالغزاالىوالصم

فيالقلعةيحرسونقبلاكانواالمماليكمنجماعةجانبألى6الحصاوميدان

الاح!ر.والبحرالهنديالمح!يطمنطقةفيالاثناءتلكفينئالبرظليون-1

3!3*ح"لا33.133:وفاتهصلانظر-3
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تشرينالقحدة/92ذي79فيالغزاليوتم!ش.المملويههة1السلطنةعهد

نحوضقتالتيحاميتهاضحفوبسبببالحيلةاورلمحةااحتلالمنثل9أ1

بينالصوديهوجودويدل.شصوفيهفتكهاءبينهمشخصآوخمسينمائة

امحوفط.اوالطرقالأن!ضاري1الجيئسبينالقويةاشابطةعلىالأنكشارية

وأعاد؟الأكرمبناسماعيلالأميرعليهاجصراطقلحةاخزانيااحتلالبدرو

أصثسة-أظهز-حلإس!-غتتزئمزمنأحمم!ظنهاموعننهالدشاعواتهـ!ادا:اف

بايخقالىوأمر.اخفطاناتشاا!مائبماصتاععتمانييناصسوأبطلاضخفيفاتاكرن

!ز-ثات6صألحيهفيعربيبنمحيالدينقبرءخداضكيةاشالجامعبناء

حفما6رصدتاليشالاموالالمؤنوصادر.ببنا*لهماأمرفدسلبماسلطانا

اغأنوني(ا)سلي!اناجد.بدااحسلطانااسمذكرمنالمساجدخطباءومنع

.ا!خطبة)1(افي

وصولولدق.حماةعلىالمقوع.بسمىفبلهمنحىاكمأالغزافي1وعين

وعين6لمحيها(اعشرحلةمدير)اصوباضياقتلحمصم!الىالحاكم13هذ

البقاعفيشيعيةالتوالية6أسروهياحرفوشاآلأمراءأحدعلإهاحاءصآ

العثماني.حاكمهامنهاطردحيثحماةالىمسإهـهإلمقوقعتابعثم.الشما)ي

وطرد6أغلحةاباستثاء6طرابلسعلىاستولىحاكمأأرسلددالغزاليشكان

وهماكاالقدسشحاكمصفدحاكمدمشقالىوحضر.الحثمانياصهاوامنها

آ6جنوضمت6أخرىقواتمعايااخزاأفاصلحبهما6أخزاليامؤيديمن

يذ14فيدمشقمنخروجهوكانءحلبلأحتلال،الحنشابنأرسلهم

.0529الئا.ليتشرين269/25احجةا

فصاد!6للدفاعالأستعدإداتباضاقراجاالروميحلبوالياتخذ

بينمناوسثاتوحدشت.لحلباخابحةاالمحرىمنوالحيواناتالمؤنمنكيرأ

في6الأن!ريءضاحيتهافيثمءحلبقربالغزاليقوإتوطلائعقواته

وارندتكااليالغزاقواتجانبفرجحكاالأولكانونا!ت!4اذي23

ستةحلباغزالياوصاصر.المدينةأبوابداخا!الىباشاقراجاقوات

116-3،117ء!مأهتا+!ء124،8-2،122-،الخلانمفاكهة،طولونبنا-1

1،916%،السائرةالكواكب،الضزي؟231،الورىاعلام
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احسلالها.فييفلحلمول!ضهءعنهاالماء:قطع6بالمدافعودذفهاكايومأعشر

حصل.الأسحاهـالذيفيالغلاءرغمالحثمانينضدداخلهاشة!تحدثاو
لو3

أ،ول1كانون279!/02محرم9فيالحثمار!فعالىأخزاليااضطروا

منخوووالىالغزالياجعترايعزىش.إمشقالىأدهـاجهوعاد201.6

نجصوصلتؤقد.الثسمامنضدهالمتوجهاستمانييااجيشااقتراب

مغادرةمنيومينبحدحلبالىسواربنعليالأميرالجيش!بقيادةهذطلائع

ارزياباشافرهادالعثمانيالقادقواتقدومتتظرفيهاوأقامتكالهااخزاليا

يحظلم6أخرىناحيةومن.الغزافي1ا!قتالسليمانالسلطانعينه

وبقى.مساعدتهاليهطلبقدوكان6مصراىوابكخايربتأيداخزاليا

استعدادهعنسليمانالسلطانيبلغأرسلىاو،للعثما.ليينولأئهعلىبكخاير

الغزالي.قواتالدشتاءفصلحلولضايقكما.الغزإليضدجيشالأهـسال

كانالذيالحاكمعاد9152االثانيكانون279/79صفر7وفي

التيالقلعةحاميةقبلمنمطرودآدمشقافطرابلسعلىعنهقداخزافيا

الجيشالحثما.ليأقد/ومنبا،أبوصول"الآنتشجحتالتيواالمعثما.بينمواليةبقيت

يحززوأخدكاالتالياليوم0فيدمشقالىانحزالياوشصل.اخزافياوتراجع

شبابشاستحرضكاالمدينةفيوالتحصيناتالأستحكاماتفأقام.عنهاالدفاع

فيالجمحةيومالأمويالجامعفيباسمهخطبوقد.المرجةفياحاراتا

بالملكولقب6يفينالئمرالحرمينسلطانبأنه1521شباط279/1صفر22

حتىسلطانانفسهالغزاليإعلانتأخيرملاحظتهتجدرومما.)9(الأشرف

وربما.ضحيفأوأصبحسلطهتقلصتحينثورتهمنالأخيرةالمرحلةهذه

طلبأنبحدمصرواالليبكخايراستفزازعدمالغزالي1بمحاولةذاكيفسر

السلطنةاعادةواالحثمانيينعنومصرسوريةفصلعليهوعرضمساعدته

الغزالييكونوأنالسلطةباقتسامبكخايرالغزاليووعدالمملوكي!6

؟هايتهبقرباالغزاليشحروربما.مصرعلىبكوخايرسوريةعلىحاكمآ

اليه.سعىاطاطاحلمآيحققوبذلكسلطانأيموتأنففضل

11-،السائرةالكرا-لب،الغزلى؟236-331،الورىاعلام،طولونابن:انظر-1

.آ+1-آ131"(،طءأ!لاول)411،زنبلابن؟017-!16
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دلخروجالغزاليواستحدبرزةالىاأ!ثماني11اجيشاطلائعوصلت

كانتالتيالقوىماهياتاليوبا6اضجاحإفيامكا.ليلألههيفما.اطالقتا

والمنتفحينا!وظفيناوبحضالمماليكبقاباعلىثورتهفياخزاليااعتمد؟تدعمه

مشقكاإاتالمسلحيمانمنحارالشبانبحضالىبالأضافةالمملوكيةأصسلعلنهةامنعهد

مناطماليكالسلطةانتقالفترةفي.لفوذهمتماظمارز.لنإاشعرمنأغلبهمهـكاق

المناسباتوتحينهمأشبانا9ءهؤألدىامرةالمغا1عنصروهـغم.اخما.ييناالى

المحنيينالسكانمثلو،1؟فا.لهمبهااوالتباهيدوتهمعناخعبيروازجوإهملأثبات

نأوطبيحي.)9(العربلأدبأوالمناسبةهذدفياخزيااكنديننجمااصذينإعاهمأ

مدينهعلىأخيرأاعتياقتصرتسلطتهضحفبازديادتضاءلواالغزااليمؤيدي

يخمشامنطلبو6مصلحتهمعلىصآحرمةاصقاواعلىهلهاأيتئيرخذأو6دمشق

غيرهممعيحرصونهؤلأءشكات.خياتهعدمعلىيعاهدوهأنالحا!ات1

فتاليثونأن9تاكثيراشاوابتهل.دمشقعنالأذى؟فععلىالأعيانمن

برزةمنطقةالىالغزاليخرجوبالفعل6دمشقخا.جالعثما.يينمعا!غزاليا

!واتهفهمهـمت5219شبا!279/5صفر26فيا!ثمانيين11معاصطدملمثيث

باشافرها!العثمانيالقائدإخلهاوحين.إمشقالحتمانيونواحتلكاوقتل

عارضا!ذياالفر!و.بنأررينإوفيظالسبمالقيرافقه؟ان

.فيها")2(الحنفيالقاضيمنصبالىوعاد-الآن6اليالغزاسياسة

بهذاالربأولادتعتيراصتخطمشاعوفد.11017-،السائرةالكواكب،الغزي-1

االكتابمذايحالجهاالتيالفترةطيلةومصرالئسامبلادفيالمؤرخين!ماباتفيالمحنى

ءط+.35!س!حولشآهول!!ولع!9،4.ء7.!أبنا-لفاالض!وصبهذانظرا

-11017-،السائرةالكواكب.الغزلى؟237-236،الورلىاعلام،طولونابن-2

الباشاتذكرفيوالسبحونالرابعالباب:جمحةبنمحمدمخطوطأيضاانظر!171

والرضوانالرحمةعليهخانصليمالسلطانزمن(من)المحميةبمصثقوالقضاة

الباضات:باسمباختمارالمخطو!مذاالىالمنجدالدينصملاحالد!مورأشاروفد

مخطر!عنمأخوذةبدصشقالعربىالعل!ىالمجعفيمصورةنصخةعنونشره،والضاة

م!و!معالم!وص!مذاالمنبدنثروقد.789.و.عء1883برقم،برلينلامج!وعةفي

فيحكمواالذينمنىأس!اءالوزراء:وعنوانه،4772برقمبسمثقالظاهريةفيحديرآخر

،فيكتابه.القار!رسلانللسيد،ص229سنةمنالسلطادسليم!لافةمنالئسامدمشمق

يلي:كماباختمارمذانالمصنعرانصيذ-لر:9491،،دمشقالعهدالحثمانيفيدمئسقولاة

نثر،ج!عةابن:المجالمذافيانعل.ضجد5نثر،والقاري،منجدنثر،جمعةابر

مضلرطةنسخةبزلينمج!وعةفيتوجدأفهالىمناالاشارةوتجب.4-اص،منجد

!سه
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الحثمانيةالدواتماشهدتهكثرةعاى،عادي"لائرمجردافهـافيايكنلم

يقضالذيبالأمرإلسلطنةلقباتخاذهيثنولم.ثائرينمنعهودهاطيلة

وخعهـورة.آنذاكالضفيةدو!فيكا.لتفوتهلأننظرأاحثما.لبينامضاجع

فيه.قامتالذيالزمن!لاهـوفيحيثاصنطقةإأهمبةفيت!صنانماثو!ته

الأسلاميءبيالحريخاضاراءفيدشمقخاصة60ا!ممام/1با،دأهمهالىفبالأضافة

كاالأسا،ميالحرجمهامالماقلبفيوضمتهمالأ.لهابفتحهااسثمانيينإواعتزاز

ولمامملوصثيةبثورةوالقيا-معأللغزافيبكخايرتأييدمنخوفهناك!كان

أتبأعلهامازالالتي1المملوكيةالسلطةعكالقضاءعلىاتصنوابفعتمض

كمؤيدالثورةلهذهالصفوياسماعيلاشاهااستغلالخطروهناك.فيون

بعضاتلالهامكا.ليةوأ6بهاا!ثما.لييناانشغال!نكمستفيدأش،المغزالي

كأنتزمنفيحدثتالغزاليثورةفان6ي!ششمهما.الأ.لاضولأجزاء

بسهولة.عليهاالتضاءإمنفتم!ضواأوجهافيالحثمانيينقوةفيه

سوكأيةفماللمماليكنفوذآخرعاىقضاءاليالضزاعلىا!قضا،اويعتبر

دمشقفيحاميتهمالمثما.ليونعززشقد.اطاالفحليالحثمانييناحكمبروبداية

علىحاكمأباشااياسهوروميآشعينواء/انلاشارياتالهافأهـسلوا

التقسيماتفياضظراأعادواو6اخاماولأيةمنسعةحدوانهمأكما.9(مشق)!

المنطقةع!الشاموإليسلطةأمتدادعنوعوضآ.سور.بةفيالأدأرية

كااقتصرتءكدالغزاليفيالامركانكما6مصريشوعرالنعمانبينمحرةالممتدة

هذهوقسمت6والحريشدمشقبينالممتدةالمنطقةعلىالآنالواليسلطة

.7839.س!*)أ؟418برقم،وميالمنجديط!حعليهاولممذاجمعةابنمؤلفعنأخرى

فيتظهركالتي(خروم)ثغراتعلىلاتحتوىلانهاسابقتهامناحسنالنسخةو!نى

اليهافسيئمارالئانيةالنسخةمذهاصتخماميفيدوحيث.المنجداستخممهاالتىالنسخة

يةالظامرفيتوجدو..؟789.ءيلا")،418رقم،برليئسغطورو،جممةبنا:يلي-لما

الثانية،برليننسخةمعتقريباتتفقمذاجحةابنمخطوروعنكاملةغيرنسخةبدصشق

منااستممالهاوحين.تاريخمنقطعة:عنرانالمصنفوأعطاما،7522برقموص

أمكنماهناوسنستخمم.فاريخمنقطحة،جمحةابن:يليكماباختصاراليهافسنئسير

اليها.الرجوعالقارىءعلىليسهل،منجدئر،جمعةابننسخه

238-237،الورىاعلام،طولونابن؟5-4،منجدنثر،جححةابن:اننلى-ا
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!يهبمالأدا:يةالتقسيماتوأصبحت.صناجق)1(الىبدورها

الصناجقمنوتتألفالشامولأية:)2(التاليالنحوعلىعشرالسادس

،عجلونء.لابلس6صفد،غزةكاالقدس6الولايةمركزدمشق:التالية

حلبووالأيةبماشوبكإمعوالكرك6بيروتمعصيدا6تدمر6اللجون

بالمس66جكبيره6كلس6ادنة6يةلأ،الومركزحل!:صناجقمنتتألفو

منوتتألفطرابلسوولأية6واعزازحلبوتركمانكاالنعمانمعرة6منبج

جبلة6كاسلميةكاحمص،حمادكااولأيةامركزطرابلس:صناجق

نهائيةتكنلمالتقسيماتهذهأنالىهناالأنتباهويجب.احصنوا6اللاذقية

جديد.صنجقيؤسسأوبآخريدمجأوماصنجقيلفىكاقماكيرآاذ

عنسلخاقد،بيروتمعوصيدا6صفدصنجقيأنكيفحينهفيوسنرى

سوريةفيكأابعةولأيةمنهماوتأسستعثمرالسابعالقرنفياشاماولاية

أخرىبولأيةتلحقماولأيةفيالصناجقبحضوكانت.صييد!ولأيةهي

حمنجقاالحقحينعشرالثامنالقرنفيمثلاحح!لكما6معينهلأسباب

مناصستفيد)3(ا،ولءولءكلأمالكانهشكلعلىدمشقبواليوحماةحمص

دينومسؤوالثماميللحاجأمرا*دشقولأةأصبحأنبحدوذلك6عائداتهما

.الحاجقافلةنفقاتتأمينعن

-5259ثإ939/7لأ-23منممر!ولايةألاضطرابات

شحبان23فيمصرالاوذسليمغادهـالسلطان-.بكفررولاية

وعين6أثصهرثمانيةحواليفيهاأمضىأنبعد79096إيلول!29/01

237،الورىاخلام،طولونابن:انعك-1

وأيضأ:!237ص،السابقالمصر:منهامصادرعدةعلمبنيةالتقسيماتمذه-2

اء!!ا،274-276ة!اه!أ،ط4رةطا*ح،3،لا،43أح3-)،،331-أ،5؟."ول43404ه،ء

3.1،لا3،،ء"،"غل!ح+"31أهـ-لا*5،51+!له5،حط3!!شه!مح!33أ"لأ!س!،5ءه(ط3اأول(

3!!ول؟،؟43ء!!+ء3)،!ءلاع5لا!،.1391،".4،33ر،18،77،95،63،55،33،47"؟8،

وو،.911.11101.179ة314-!لا،41+حآس!أ،!!3ء*س!7لمها!3،ع+9ولألا!،س!مهحاثهـ4ل!ء

ولآ3أ!!أ!،ء!71،ط+?أ!لالأد3،،+3ا!اح354م*+لاعمماأ3ط!،4س!4أ،ح4لاط؟"س!30ط575

!ء+ول!+-لا!383.)ا*ا0751،1+ال!ا5ثه!،313،!04!هط1834ر1846رمحك!،5د).ء.39

"68صر،انظر-3
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نائبآباشاارريناخيريسمىعثما.ليأشخصأعينكما6عليهاحاكمأصج!!

الأسبابأهملح!و.فيهاتركهاالتيأنحئما.ليةاالقواتعلىوقآئداالقلمةعلى

ممانيينللمثما2والتجاؤهاجكللمماخيا.شههيبكخايرتعيإنالىأدتالتي

ثم6سوكأيةاحضلالفيلهمومساعدتهكا*ابقمرجفياشصاكأهمصهل

شإطلاعهءمصرعاىالهجههـمفيعليهأسحاحهزأسليمللسلطانتشجيعه

علبي.الأسضيلاءفيالطرقخيروعلىفيدااصكالمماضحفعلىاحتمانيينا

الأستعا.لةفيآنذاكالعثما.ليةالسياسةوهوبكخايراضميينآخرسببش!خاك

ذكذ.بعداخد!يجبااحعثمانجةاا!سلطةاتوطبدثمالموالينالمحلييناحلا!امباأولأ

الىيضافش.مصرعلىةكخايروإمشقعاىالغزافيتعيينيفسرماهذاو

6الصفوياسماعيلإلشاههجوميخشىيزاللم9كانسليمآالسلطان2أنذاك

الموال!ين.اصكالمماالأمراءلمسايرةاضطر1-ح!هذا

وأمطعمةمصرجعلصليمأالسلطانأن)1(المؤ!خينبعضذكر

هذاءعلىقاطعدليلهنهناكشليس.موتهح!تىبكلخايراقطاعأ

يذ14فيوفاتهحتىمصريحكمبالفعلبتكليبكخايرأنالملاح!لكنش

/.-

مندرما؟لاسنةكلفييتلقىوكان.1522الأولينتثمر289/5القحدة

لمبكخايرأنهذامنوي!هر.13مصرةحكمفيباستمرارهالسلطان

تجديدبعدمدا!لمأمهددآكانوانه6الحياةلمدىفرمانبموجب+لعين

شوال79فيالحكمسليمانالسلطاناعتلى2حينحدثثقد.نملأيته

ال!الح!مفيالأستمرارفرمانمباشرة.درسللمانه0152ايلول26!ه/03

فيهوطمعكاعصرفيضحفتبكخايرسلطةأنذلكمنوكان.بكخاير

اعتلاءمنشهرينحواليبمدالأستمرا،رفرمانوصلأنالىكثيرون

كانالسلطاننفوذأنعلىأيضاهذاويدل.3(قيالحكمسليمانالسلطان

مذايذكزو،ب128،(،طحنعلاول411)،نبلزبنا،013،135،الاسحاقي-1

؟يحوتأنالىاقطاعاالشامالغزاليصصلثالسلطانان(ب013)أيفأالمؤرخ

+ب113،الئساليحسنبنعلي:أيضآانظر

228،283!3155،185،ص،اياصبنا-2

245-344،السابقالمصمر-3
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عثمانيةقواتوجودأنكما.يريدحسبمايبقيه!أويحزلهبكخايرعلىقويأ

الحثمانيةللسلطةأخرىضمانةكانعثمانيأميرالىقيادتهاوتسليم.مصرفي

مصر.فيالظهورالىعادواالذينالمماليكوضدبكخايرضد

مصرفماالعلياالسلطةمنالمماليكازاحةعلىسليمالسلطانعملنقد

يبقوابأنلهمسمحوقد.ابادتهم0يحاشللمولكنه6شوءضهموكسر

االسلطا.غادر.أماهكذا.(دآ نيكالمطظهرحتىمصرسحيملىرواجو

انسلاحشراءوالخيا!بركبعليغنا،دىثمكاالأمانبكخايروأعطاهم

-ثما،الجاماكيةعليهموأ.لفقتكاالحثمانيينبزيلأالمماليلثبزيالتزييوا

القواتمعجنبالىجنبآالمماليكواشترك5"2(السابقفيعليهالأمركان

بالذكراجديروا.البدو)3(ضدبكخايرإقيوصكهااالحملاتفياحثملأليةا

يناتاوالسباه!ةالأن!شاريةبحضلقمعأسكالمماأستخدمبك-إيرأن

وتم،اليهمصرمنبارسالهماغاضيةاسليمالسلطانأشامرعلىتمردوا

الأ.لقشاهـيةقوةلموازنةممرفييستخدمونأصمالكابالنهحل)4(.اوكانا.سالهم

.)؟"الفريقينبينافتنواالمنافساتتقومكانتماوكثيرأكاوالسباهة

جميع،يكنفمكماءالحثمانيأطحكممؤيدينالمماليكجميعيكنولم

الحثمانيمخلصينالمهدفيمناصصبهامةفيكاااستمرشءأوعينواينلمالذالم!اليك

.فقدالفمانيالأحتلالبدايةمنذالولأءفيالانقسامهذاويتبين.للفمانيين

الىجا.لبوقفوااصكالمماأمراءمنوغيرهصاوالغزايبكخا.برأنكيفرأينا

علىسليمالسلطاقوبسيطرة.بايوطوماناالغوريقا"لصوهضداسثمانيينا

قلش-طبيحيشيءوهذا-للعثملأليينيدينالمؤعددكثر6ومصراضسامابلاد

29"إ/13لىه!!،وهـبيع02وفي.مستترآبقيبعضهم.لشاطولكن6المعا.ضون

6طرابايالسيفياينالالمملوكيا،ميرانالقاهرةالىنياهأوردت9959آذأر

031،قيلاسحاا-1

.!3،134،137،301،701،162،1.2،22ص،اياسابن-2

.168،916،السابقالمصر-3

)2،82-،الخلانمفاكهة،طولونابن؟153،165،166،السابقالممدر-4

.3،137،216-،اياسابن-5
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علىقبض،6والفيومالبهنساكأشفءالسيفيجا.لموءالغربيةاقليمكاشنك!

نأسبقوقد6عمهوابنمرعيبنحسنوهماءالبدومايخمناثنين

اصهاسلماهثمسليمالسلطانوجهمنصهـبحإنبايطوماناسهماااعتجأ

هذامنلنايتبينش.إمهما)1(مناكيكالمماششرب6منههماوثآكأا6اسقتله

ا!سلطانالقتلهـلأ:اقداجكالممامنا!ثمانيايئااموظفينامناثنإنأتاحادثا

طبيحيآشئأكانتا!أهـهذهاقضيةانالكلوليم!كنا.دهورغم.المملوكي

وأهم6جانموارنالمنصبي%بحإنأخد.لااذاإنناالأ:المحليةاصدالتقافي

كاالعنماني1احثماعلىاعتو!ةفيسنواتبحدلعباهالذيالدورذاكمن

الحادثةهذه!بطنااوش.طبيحيأمرمجر*منأكثركانذلكأنلوجدنا

بلأدفيافياخزااثو!ةشاء11مصرفيالمماليكعدحصا!الذيالفحلبرد

9ءوأفيالفسامعلىوتدلأنمترأبطتانالحادتتينأنأيضاا!وجدنااشاما

كثنرب.لظرآبغريبليسالأنقسامهذاومتل.الحئمانيينتجاهاصكالم!ا

الولأءنمماتوشعمنالمماليكعنعردتولماالمملوكيةالسلطنةسقو!

أسلألذتهم.نحو

اجراكسةاالمماليكأقاعت"حتىسليمالسلطانوفاةنبآ.أعلنأنوما

بمجردمصرفيثورةتحدثلملكنو.ياس)2"اابنقولعلىحد"صدورها

الفزاليثورةنبأبوصولحتىءولأالشامبلا*فيحدثكما6النبأهذاوصول

كانوربما.0152)3(الثانيتشرين269/7القحدةذي26فيمصرالى

بالغزافي.أسوةالورةفيالمبادرة1زمامبكخايريستلمأنينتظرونالمماليك

الشامعنوصلتهالتيالأخبارأرسل6ذلكعكسعلى6بكخايرولكن

الغزانيلمقاومةالفسامعلىاطزحفالجنوديعدوأخذ6سليمانالسلطانالى

ينمردأنيخشىكانبكخايرأنيظالرش.)4(بذلكالسلطانأمره.أذافيما

الغزاليوكان.حركتهفينجحاذ!فيماومصرسوريةعلىبالسلطنةالغزالي

فيهايتسلطنومصرفيالثورةيعلنبأنبكخايرعلىيحرضأرسلقد

ب137،(،طءأ!ولول411)،زنبلابن؟ا!3،1-،يماصابنا.انظر-1

3،238،9124-،اياصابن-2

923،السابقالمصدر--1

242-024،السابقالمصدر-4
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ولكن6ش!زةالىالفراتمنالحكملهويكونالشامفيسلطانأهوويبقى

فيبكخايرماضيان0)9(سليمانللسلطاتأيضلأذلكأبلغبكخاير

شهو6ثخصو!همالأستمرارفيالآنسلوكهاملىللحثمانيينالحلنياللجوء

اذالأنه،مصرفيالحاليبييركزهلغاصرالغنراليايدلوانهشكدونيعلم

لأننفرآالمستقبلنممابينهماالخلاففسيقومتأييدهبواسطةالت!الينجح

ناكمابمواحدسلطانح!3قحتالمملوكيالزمنفيكانتاوسوريةمصر

تأييدعدمويحتبر.ايدهمااذابكخايرعلىبالخسارةسيعودالغزاليفشل

امالحقيفةوفي.الغزاليانكسارأسبابمنهامآسببآللغزاليبلثخاير

بمصروالتسلطنالثورةعليهعرضحإنبكخايرنحومخلصآالغزالييكن

مصرألىالتوجهثمومنسوريةفيالفننما.ليينعلىالقضاءاولأكانهدفهلان

ابنوبشهادة.نهايتهبدايةكانحلبإحتلالفيفثملهولكن.واحتلالها

نجراكسةامنالحسكرلهوكانآخيراكان"الىعصرتوجهلوليلغزااانياسا

اليهويمضوابكخايرالأمراءملكعلىيقلبواقاطةوالحربانمصرواهل

يتعلقفيمامصيبآاياسهذاابنحكمكانوربما6")3(للرعيةمحببأكانفانه

اليها6توجهلو-فيماالغزالييلقاهانالممكنمنكانالذيبالتأييد

هوفما.بينهماحثمانياللح!ممعارضينواوجودفيهاالمماليكلكثرةنظرأ

؟التطوراتهذهمنمصرنمماالمماليكموقف

يمودالفزاليئورةانبا،وصولبمجردمصرفيالمماليكثورةعدمان

للحثمانيينمؤيدآكانالمماليكامراءمنكبيرآعددآان.مختلفةاسبابالى

ذلكعننتجلاستاذهمعادةهوالمماليكولاءكانولما6بكخا.برغرارعلى

حينالكافيالسلاحينقصهمكانالمماليكغالبيةانكما.طئهمفماتوزع

أإلسلاخعلىوزعبلثخايرأنورغم.بثو-إلفزالي)13سمحوا

تمقدهذاالسلاحتوزيعأنالأ6اخزاليالمقاومةاستحدادهائاء6ذاصكبمد

)276،السابقالمصموت1

275،الممحابقالمصدص-2

155،243،السابقالمصمر-3
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نأذنكشأنومن6اغلمة)1(اوحصنتاعئما.ليةاالقواتاستنفرتأنبعد

هجومينتظرونالمماليككانهذاومع.للتمرددعواأذافيماالمماليكيرهب

نأيبدوو.ثورتهمليحلنوا6آنئذ)2(فها!ئاعكماا6مصرعاىاخزافيا

خايرالىطلباذافيمامصرفيالم!اليكثورةيخشىكانسليمانالسلطان

يبقىأثاليهارسلولذالمث6اخزاياثو!ةلقمعمصرمنجىخودا!سالبك

بعضالمماليكفعلرديقتصرولم.الغزاليامريتدبروهو،مصرفيوقواته

مصرغادرمنهمفريقأانبل6الغزاليبثورةالفرحمجردعلىمصرفي

.ذلك)3(اثرركؤلأءبكخايرفتكوقدءالثائربالغزاليليلتحق

بحضتسلم6بكخايرزمنيةعسكركطائفةالمماليكظهورجانبوالى

.والكشوفياتالحاجكامارةسابقآيشغلونهاكا.لواحساسةمراكزافرادهم

الفوضىبسببمصرمنالحاجقافلةتخرجلم229/1516-7915عابموفي

ذلك6قبلحدثوقد.والحثمانيينالمماليكبينالقتالجراءمنحصلتالتي

انحجازألىمصرمنتخرجلمالحاجقافلةان6015-199/5015عامفي

يأمرالمملوكيلسلطاناجحللحجازمماافيلبدواحد.لهاأاضياباتالاضطرابسبب

دولةمبتدأمنيسمعلما.لهاياسابنآنئذوذكر.السنةتلكالحاجبابطال

239/أعاوفي.احجاز)4(االىا!نعخرو-همالحجاجانالآنالىالأتراك

العاموفي.)5(الأمامبنارر.لنااغاضيعلاءااحاجاأميركات5179-5189

أميرآعلىالمحتسبموسىبنبركاتتيالزعين9151-249/1518التالمح!

المملوكيةالسلطنةعهدفيممتازبمركزيتمتعهذابنيالزوكان.الحاج

السلجوقيالسلطانملكشاهوزير)6(الملك.لظابمبدشرفيهادور!شبه-ضى

ولمالمماليكمنهذينالحاجاميريمناييكنولم.(7201-2901)

024،234-!23،ا!سابقالمصمر-ا

244مالسابقالمصدر-2

252،!238.24،السابقالمصدر-3

"3!،!4،8-،السابقا،صدر-،

3،141-،السابقالمصدر-5

آ27،آ8البهيةالتحفةءيقيالصهالبكر!ط،حمد"158،018،السابقالمصدر-6
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وفي.المملوكيةالسلطنةفيسابقينموظفينكا.لابل6روميينايضآي!صنا

علىاميرآبرسبايالاميروهوبكخايرمماليكاحدعين259/9151

البدواعتداءبسببكانالمنصبلهذابرسبايتعيينانويبدو.)9(الحاج

.الحاجبسلامةبكخايراهتمامعلىيدلو6السابقالعامفيالحاجقافلةعلى

لأحتلالواستعدادهمالمماليكبروزاخرى.لاحيةمنالتعيينهذايظهرو

2696:التاليةالثلاثالسنواتفيالحاجلأمارةعينوقد.الملياالمناصب

الملطنةعهدفيأغومواالبهنساكاشفا!سيفياجا.لمالأمير279،289

الأستتاء6بحضمع6ذلكبحداستمرثم.بك)2(خايرعهدوفيالمملوكية

.الحاجلقافلةاءراءالمماليكقحيين

توطيدفيالفترةهذهفيهامأدورألعبتالتيالشخصياتابرزومن

واستانبولمصرسلطاتبينالوسيطبدورالقياموفيمصرفيالعثمانياحكما

اولأدمنكانبلمملوكآهذاجانميكنولم.الحمزاويجانمالامير

عينالذيطرابايالسيفياينالالفترةهذهفيايضآظهروقد.)13الناس

السيفيجانمالىلأضافة)4(الشرقيةعلىواحيانأالغربيةعلىاحيانآكاشفأ

.الحاجواميروالفيومالبهشاكاشف

السلطنةعهدمن،الموظفينمنعدداستمرالمماليكظهورجانبوالى

بحةالأ!المذاهبقضاةبقيوقد.الآتأخرىلخائفووأوظائفهميشغلونالمملوكية

زمنالأمركانكما،بكخايرولأيةمنالاكبرالقسمفياع!الهم.بمارسون

أستمروقد.بكخايرلتهنئةيذهبونشهركلمطلعفيوكانوا.المماليك

ايضاالأمركانكما،مصرفياصةالماالأدارةعلىيشرفونالجيعاناولأد

.المملوكيه)5(ا!سلطنةاعهدمنالأخيرةسنةعشرةوخمسالمائةخلال

لى1،502!3،1س،اياصاس-1

!27..،231،256،265،283،ا&!القالمصدر-2

،155،157،228،256،283،318،بقالساالمصدر-3

.1،312،318!1،لقالساالمصدر-4

7!692،12،بقالساالمصمر-5
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ادارثسوكموظفينيةعسكركقوةالمماليكظهورلنايتبينوهكذا
--

القواتوجودالحسكريةالمماليكسلطةيوأزنوكان.للحاجوكامراء

المحليينالموظفينمنكئيروبقي.مصرفيالعثمانيةوالسباهيةالأن!له

اولادمنعدداشتهارالآنالنظريلفتومما.واسحةسلطاتيمارسون

السيفي.واينالالسيفيجانممثل6ا!سيفيةوا6الحمزاويجانممثل6الناس

لمحينالمملوكيةالسطلنةزمنسادتالتيالتقاليدعلىخروجآهذاويحتبر

مماليكوكان.سياسيةاوعسكريةاهميةوللسيفيةالناسلأولأديكن

.آنذاكأهميةيفوقو.دهمالقر(انصةاجكوالمماالمشترواتمنالسلطات

نزوالنظرآطبيحيتطو!هوأ،همية1فيالتبدلفهذايكنومهما

الأداريةالتحاتجيراستعمالالحئمانياحهدافياستمروقد.المماليكالسلاطين

كاشفوتمبير،بكخايربهيحرفكانالذيالأمراءاميرلقبفتلالمملركية

،ونيابةالحاجاميربهيقصدكانالذيالمحملركبوامير6اقليمحاكماي

اءهدطياةيستعما!بقيكشوفيةةمثلكاشفالتعابيرهذه.وبحضولأيةأي

عئنمانية.تعابيرالآخربمضهامكانيجاضدرباحلتبينماءالعثما.لي

ا-ططاناعهدفيأي،لكخاير-والأيةم!تالاخيرةالسنةفيحدثت

العثمانيةالسياسةمعهذايتفق،و.مصرفيالأدا!ةفيهامهتبدالأت6صليمان

أ!غاءهاتحاولثمالبدءفيالمحليةالأدارةابقاءالىتميلاقي1عامةبصوشة

علىاخزالياثورةأنويبدو.بالتدريجاسثما.ليةإبالأ.لظمةدمرهاأو

هذهأنورغم.مصرفياضبدلاتاهذهادخالفيعجلتقدالحثمانيين

لتغييراتومقدمة6بمدا،اطاهامةكانتأ؟هاالأ6لأواسحةتكنلمالتبدلات

.الجيحانأولادنفوذوملاشاةالقضاءالآتاضبدلأتاوتناولت.تلتهاأوسع

الىعثمانية،ضأرسلا1522أ.لاكأ-289/نيهسانالثانيجمادىوفي

اصسلطتهخاضحينوعسكريينمدنيينمنالعثمانجينجميعوأصبح6مصر

الفضاةلسلطةانتقاصآهذاوكان.الزواجوبعقودا!شربايختصفيما

وأعلن6بمصربحةالاراغضاةابابطالذاتهالمثهرفيأوإمرووصلت.الأربعة

الاهـبعة.المذاهبعلىالشرعيةالأحكامفيليتصرفللحسكرقاضارسالكلن
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مثل6القضاةقاضيو"-يا.لأاحسكراقاضيويلقبءالقاضيهذاثصلوقد

ءفأقام1522يران-ز289/؟رجب01فيءالرومياحنفيادشمققاضي

منهمالكلوجحل6ايضآامالأ!،وامنشافعيأآخرشالأ!وامعنا،-نفيأ.دائبأ

وآخراكيةأطمانائبآأقامأ.دهكما.المحليينا!سكانامنالمذهبنفسمننائبأ

.به)1(مرتبطينءالآخرينمثل6وكاناءامحليإناأ!سكانامنللحنابلة

اضآخربااياهممتهمآح!صه.لهايةفيالجيحان6أولأمنبكخايرواستاع

حدوعلى،نفوذهمعلىوقضى6وسجنهمفحزلهم6الدوا،أموالسدادفي

زاعتوه!!دا.!)2(آخرهعنالجيط!أولأدبيتخرب"اياسابنتحبير

الأداهـةأركاتمنركنمعهاوزال،اجميروفراطيةاأ\سرة1هذهأهمية

.المصلوكية)3(

تهديدبفعلجدآمضطربااغترةاهذهفيالقاهرةخا:جاوضعاوكات

.لورةوأخبا!العثما.يينالىاجكالممامنا!سلطةاا.شقالأسهموقد.البدو

عنمأنيتظيم9شجووعدماحتعسفبةبكخايرسياسةالىبالأضافة6اخزاليا

نهنرأعلىهؤلأءوسيطر.اصدواتمردازديادفي6مصرفيللادارةشامل

ففي.آلأنتقاليةالفتر1هذهفيمصرولأيةفيالمدنخا:جالواقحةالمناطق

ا!م-طلمجوةمنهناكالى.قىختقدوكأن!تهوإتمقببلةسيطرتأ!معيذا

وجدو.الأقويا،بقربنيبدوبرزاصثرقيةإقليماويكأعشرالرابعالقرنفي

البحيرةاقليمفيوظهر.نسبيأضحافأكانواراما!سواابدومنهماحشرقاالى

هذهوءا.ت!همية.بغدادبنيبدوظهرالغربيةاقليم،وفيمرعيبنيبدو

والأقتصاديةالسترأتيجيةالأهميةمنوتشمقالترتيبهذامعتتفقالقبا"لل

ا!ليمءواحبوببايزودهالأنهلمصرهامفالصحيد.فيهاظهرتالتيللمناطق

بإنالتجارياطريقافيهيمرلأنهالأخرىا،قاكيمم!تأهميةأكثراغمرقيةا

.الحجازالىالمتجهةالحاجقافلةدقطرعلىيسيطرولأنهكاومصرالشام

0013-!4920592،92،السابقالمصدر-1

6!2،بىالساالمصر-2

.3،317ب،اياصابنمعثاكأن؟آ.ث،المهمهالحمة،الصديقىالبكرىكحمد-3
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الواصا،تفيتحكمهبسببالغريبةأقليممنأهميةأكثرالبحيرةوأقليم

اخربية.اقليماأهميةمنالصحراء1تقللبينماءالغنيةالداضامنطقةوفييةالبحر

أحيا.لأتحتمدالبدوتجاد6سليمالسلطانقبلهومن6بكخايرسباسةوكانت

فيماقبيلةبهادنأحيانآبكخايروكان02القوةعلىوأحيانآاحةالمصاعلى

التفرقةساسةالىأيض.آللجأوكان.أخرىقبيلةضداضركيزاسبيل

صتاضمادهاسبيلفيالواحدةاغبيلةاضمنالداخليةاخ!فاتاواستغلال

فيها.للضحكماررإخلا

مقابا!اقطاعاتتمصىالمملوكياووأفياغبائلا!هذه

البدويالزبميمعلىآنذأكوأطلق.،اللصوصومحاقبتهاللطرحمايتها

الأقوىاعيم"ا!و-منح01الحنقةأجنادمنوأعتبرالحربشيخلقباحاديا

أميرأيطبلخانةنوعمنأحياكآكانت)1(عسكريةهـتبةوهو6أميرلقب

اضنظيهماتاهذهبقيتوقد.()2(جنديآأربعوتأمرتهتحت)أربحين

حاكمثو:ةحد!لتأنالىالعثمانيالحكممناغترةاهذهفيسا!يةالمملوكية

اقطاعاتهممنالبدوزعماءعندئذ9فجرء1524فياخا!ناباشاأحمدمصر

.)3(الدولةأراضيعلىفلتزمينوأصبحوا

عمر3بئعليا،ميرعلى6مصرفيكانحينءصليمالسلطانخلعقدو

جرجا6مركزهوجملءاصحيداامرةومنحه6اصعيدافيهواهـةقبيلةزعيم

استمرواالقبيلةهذهأمراءأنيبدوش.)4(خضوعهاليهقدمأتبعدوذلك

الفمانيةءا!سلطاتابموافقةءوالفيومالهنساجنوبي؟الصحيديح!حون

صنجقآالعثمانيونعينحينكاعشرالسادسالقرنمنالأخيرالربع0حتى

العئماليونابوظفونوعرف.الصحيدعلى(بكلقبيحملشخصأأي)

،،!أ)5!15لظرا-1

زنبل،ابن؟أ؟).4"05ر-2

551،مما،أ141نظرا-3

،"حأولولاول(411)نملسثا--

.-36(7لاأول"ح،114)
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جرجا)9(.أ.بضاكلرمزهموكانءالصحيدحكامباسمالصميدحكمواالذين

وآبقاهءالشرقيةبدوزعيم،بقربنأحمدالأميرعلىسليمالسلطانوخلع

خلعوكذاطث.مصر)2(فيطبلخانةأميربقربنأحمدأفكان6منصبهفي

بايطومايا!سلطاناتسليمهبسبب6اصحيرةابدوأميرءمرعيب!تحسمتعلى

يشتنهروالماخربيةااقلبمفيبغدادبنيبدوأنزيبدش.الحثما.ليين)3(الى

عشرالسادسالق!هـنمناخانيااضصفافيكا.لواأ.لهميذكرول!كأءآ.لذإك

.)4(المنوفيةعلىح!،امأ

أحمدبأءرة،مصرسليماصسلطاتامغاد!ةبحد،بكخايرواغرف

كما.()منطقتهأ-والباصلاحاضزماأنبعدءالثمرقيةاقليمفيبقرابن

علىعاصيآكانالذيكابقربنأحمدا،مير1ابنءا.ائم1عبدعنعفاأنه

بكخايرهد!وكان.)6(سليمالسلطانعلىبحدهومن6الغوريقانصوه

تهديدم!ت6الشرقيةفييمركاتالذي6المصرياحاجاسلامةتأمينذا!كمن

ويبدو.ومصر)7(الشامبينالتجا.يةاغوافلاسلامةتأمينوأيضئأ6البدو

عبدوابنهبقرابنأحمدبإنأ!سلطةاعلىيزاعآنذاكيوجدكانأ.له

ويضمنبقربنياصضحفافئاعهذابكيرابي!يل!وقد.الدائم

بحضخرجت1518شبارو-اثانيأكانون249/محرمففي.خضوعهم

الدائمعبدفاستغل5)8(سليمبالسلطاناطحاقمصرمنالمثمافيةاغواتا

ا-انظر:

!.ول.1511)،"ث!+س!!س!لأاأ!حء،آ+55،،!++8!"لا،4لالأ!8+:"ع7ء3ح،ولحح+،+حءول+"ا

05!ول7.31)*ممو2(1691،)2222-"ه):

"ط+حالأ"!ط"،"أ":يلي-لمارختصالالممدراا!ذسذكر

،(31+لأ؟!،45+،ح؟أ3ح3اأاحح5ء!عحولا،.1344.00:يضماانحلرا

.ب124،ب171؟آ36-ب35،("حأ+وليم414)نبلزبنا-2

ته.،124،آ501-آ401،السابقالمصعر-3

.137،الاسحاقي-4

.آ24،الب!يةالتحفة،الصديقيالبكريمح!د!3،137-،اياسابن-5

3،143ص،اياسابن-6

141،177،السنابقالمصدر-7

153،المنابقالمصدر-8
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جنودبهايوجديمدلماغاهرةاأنشاعأنبمد،الوضعهذابقرابن

علىبقربنأحمد2بأمرةبكخابرفاعترف6اصمياناالىوعاد6عثمانيون

وأخذ6)1(الدائمعبدابنهاقطاع6يبدوكما6ذلكفيبماكاالشرقيةاقليم

249//جزيراتالثانينمإجمادىر.)2(الدائمعبدضدجيشلأرسال.بستعد

فآ:سل6الشرقةفيالحاجطريقا3اسسوااعربانهدد5189تموز-

عربانوكان.هربهمبسببعليهمتقفم!ا3ولكنهاغلبتهمقوةبكخاير

ألتريقإن.آعدميفسرماوهذأ6بقر)3(ابمأعداءالما!سواا

..
اصحيردافيا!ليمياصدشقباشلامحظم9959-249/5189سنةوثاهـلى

اصدوااضفاءوالحصياتمرعيبنحسمنصرا9ا!ااسحيراففي.اخربيةوا

واضطربت.الغربيةاقليمفيالثالرونالبدشاصهاانضمكما،حولهمن

منا!فرنجةاتهديدوانلأسيما،اعصياناهذاا!اءكثيرأبكخايرأحوال

ضدبك!وقد.اعترةاهذهفينشطاصبحرا
اغوةبااالأخطا!اهذهمقاومةبكخايرقررلوش.جدةلمناءاغرنحةاتهديد
ضى

بتوجيهأمرأنوبعد.الجنودحاجضهالىبسببذاكاستطاعلمااحدوآنفي

-ء
الوقتفيواصوفرصداقتهلي!سصالأمات1اعطاهمرعىبنحسنضدحملة --صى

الشرقيةاقليمفيعمىالذيبقربناررائماعبدضدو.لركزهاقواتهاتهذا

مكانهونصبءالدائمعبدأسرمنبكخايرتمكنوقد.أهميةالأكثر

تهديدمنويظهر.4(بقرةبنأحمدب!تبيبرسأخاهاقطاعهعلىشيخآ

حاودواقدالدائمعبدأتباعأن249في!سنةاحاجالقافلةالشرقيةفياصدوا

عبدأتباعمنلجماعةبكخايرضنقيفسرربمأوهذا6شخهملأسرالثأر

منهات!رالتييقالطرعاىينالمسيطراصدواأنبالذكروالجدير.الدإئم"ه،

ءعدمعرأتسمىأشويةضريبةيتقاضونكانواالمصريالحاجقافلة

،7وطءأ+ول1411نرنبلابن:انظر-1

.155-3،154-،اياسابن-2

.167،التابقالمممر-3

.017،177-168،السابقالمصدر-4

.018،183،السابقالمصعر-5

.آ36،ب35،
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يثوىونوكانرا.اصحراوياالطريقفياصهتهموقيا*الحاجعلىاعتدائهم

والمحافظةالحاجلأستقبالتجريدةترسلكا.لتلهذاش.)1(عنهمتمنععندما

ا،حنلال1منلىالأوا!سنواتافياحاجالقافلةالبدويدتهدكثرةوان.2"ةعليه

اكذبحدعينلماذالنايفسر6الموظفينمنالمصريلحاجاأميرحينكانبمالحثماني

.شيجةكانهـؤلاءتحيينأنورغم.احاجاقافلةإةاغاالمماليكمنأمراء

احرصااخرى.داحيةماتيناأ.دهأ\1آ.دذاكاجكالمماالأمراءلظهورطببية

آمئالهمأوهماعتادواارزي!ناا،مراء1!ولأءأيديعلىاحاجاسلامةتأمينعلى

المملوكية.ا!سلعلنةاابانذالمثتأمين

اصسلطاناا.سمحا!اثرمخضلفةمناطقفىالدوث-تحد؟م!.غمالا5
-.لمر!هـاهـ.

ثورتفم.لتوحيد!:لأءالبدوأفرادبينمايجمعهناكيثنفلمكاسليم

جهوثدتركيزاصستطيعماقببلةولأءيشتريأنبكخايرحاولولهذ!

اشقبيلةازعماءبينالتفرقةيبثكانأ.لهكمأ.أخرىفبيلةضدا!سكريةا

بالخديحةنفوذهتأمينأسيضممتءبقربنيأسرةفيمتلاحدثكما6اواحدةا

اطتخنصللبدومناسبةاصصرسليماسسلطاناشة6مغا.وكا.تأغوةبايك!تخماذا

ابدواتحبمإهسياستهبتكييفيبدأبكخايركادوما.المدنسلطاتعبءمن

مصر6الىهاأشامتد6الشاممصد!هاكاتأخرىفوضىحالةبرزتحتى

.؟اضرة11هذدازاءاصدواموقفكانفماذا.اخزالياثو!ةشهي

دعربان.لمصلحتهاباعنظرموقةهاقيهـرتقبيلةكلأنأيضآهنانجد

لمد6احثما.سةاالسلطةحا.لصالىوقفوا6"...ه!، ا!سرميه.اا!ليما!صىياما!سواا

اذافيمااغزاليالمقاومةبالأستحدا!وأمرواءمحهمبكخايرتصالحأت

البدشبقبائلسابقأاصطشافياخزافياسياسةأنويبدش.(مصر)نحوتوجه

قدءعجلون-حورانمنطقةفيابدووااحنشاآلمثلكااشايمابا،دفي

طردلماذايفسرمااشهذا.المستضحفةالقبائلمنوغيرهمالسوالمأرهب

.182،السابقالمصعر-1

.183،السابقالمصدر-3

.024،السابقالمصمر-3
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يرساعنو.)9(ثورتهأعلنحينالكركقلحةنائبالغزافيمنال!سكبدو

يديه،شصؤطردتهضدهقوةهذافأرسل6بثاخايرالثسرقيةعلىفيثا:نجقرإ

القضاءوبحد.لرلأئه)2(نظرآبقربنأحمدبسلطةيعترفبكخايربقيو

للسحلصاإتخضوعهمشاعغربيةالشرقيةفيالبدوأمراءقدماخزافياثو!ةعلى

3ء.الحثمانية)3(
الهمانيكالىانالأشا.ةسبتكت-."لسيفيوجانمالسيفيايئاللورة

اسثما.لييناأيدقسم:قسمإنالىا.لقسموامص!رفيالعثمانياحكمابدايةئي

.دقمتهأعلنمنومنهالعثمانيينعلىنقمآخروقسم3علبامناصبعلىوحصل

أخفىمنومنهءالغزافي"لا!حينمثلاحدثكمالذلكالمناسبةأتيحتحين

كاشفطر/ابايا!سيفيااينالمثلعليامناصبالىيصلأنواستطاع.لقمته

حينو.احاجاوأميرشالفيومالبهنسا)5(كاشفالسيفيوجانم)4(الغربية

وخلفه5229الأولتشرين289/02إتحعدةاذي14فيبكخايرتوفي

الحجةذي23فيمصردخلالذيشامضطفيالسابقالأعظماوزيرا

والأئهمعلىاصكالممامناسنالموابقيء1522الثانيتشرين289/13

اسسيفيءاجانمشالسيفيينالابزعامةالناقمالمملوكييقالفرلكنو.للعثمانيين

الحاكمعلىالورةوأعلن6مصرعلىجديدحاكمتحيينمناسبةاستغل

كاالسنالصغيرسليمانالسلطانيطيعننأ.لهيقا!راهذاادعىوقد.الفماني

بنف!مهجاءلوشصغيرولدفهذاابنهوأماسليمالسلطانماتلقد!:وقال

-3

542،السابقالمصدر

258،بقالساالمصدر

283،بقلسااالمصمر

.318،ا!1،الشابقالمصدر

شلبى،أحمد:أيضانظرا.31.("كا!.اول1835رقم،يسبارضورو:ننلىا

جامعةفيدمخطوول،ورالباشاتالوزراءمنالقاهرةم!رتولىفيمنالاشاراتأوضح

،"3!46+*لأ3برقم.المتصىالولاياتفي(ءاء3أ

احمديذ-لرحثب3ورقهالظر،شلبىاححد:يلى-لماباختصارا!مدرمذا!سذكر

قرقحاسيسسكاشفدحكمها-لانالبهنساان،الاخرىا!ادرلنالبمةخلافا،ث!بي

.النررةفياشتهركوحد
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وسلطنةنسليما!سلصاإ11وفاةأنملاحظتهتجد!ومما.(1")شكسر.لاهحاربناه

سليمانسنصغرالىأصكالمماينتبهلمفل!اذاء0152فيحدهـشاسيمانابنه

ربما؟عليهثارواحتىاحادثاعلىسنتينا.لقضاءانتظرواولماذا6جنهفي

ضمانة6اطمثمانجينولائهرغم6المملوكيبكخايرجودوآ.لذاكاعتبرواأ؟هم

مناصبهمنممااستمرواأنهمبدليلكالهمفخرومدعاة6اصككممالوجوإهم

-..
لتسليمهماعمهوابنمرعىبنحسنالأميراغتلهميحادبهمنموا.له6عهدهي

-----------ص-
مصطفىالروميالحاكماهـسلااناعتبرواوربما.لدعتما.ليينطوما!!

يقن6وءكما.كمماليكلنفوذهماضعافهوالمملوكيالحاكمليخلفباشا

ثوكأتهملأعلانكمتبديلالحافرصةاستغلوااجكالممابأنشاثم!تهناكفليس

ارزيناالتركاطؤلأءالمملكةنتركلنايناضائراصيحةشكانتءالعثما.ديينعلى

احتقار،بل6اهيةعنكرواضحتعبيرهذافيش6()2(أعر!اناملاقاةفونيعرا،

.اصنادقاحملةلا،تراكالفرساتالمماليك

اصلاتالمواتهددتأناغيوموااصهنسافيالسيفيجانمثورةم!توكات

ا!سثلى.امصرالىإلحليامصرمنهـالقمحهـهـشلأسيماوءأععيدوامصربين

الالتقاءعلىأتفقاءاصسيفيأا.شالاسائرأزميلهمعجهوإهجا.ميوحدواحي

اشااامعاضجا:يةاالطريقعلىا!سيطرةايمكنهماحيثاشرقيةافيبقواتهما

وقد.بقربنيبدومنالمعونةطلبيمكنهماوحيث6احاجاطريقوعلى

ديدوالمطباشامصطفىبينالتوسطالمحتسبموسىبنةركاتال!ينيحاشل

ماعاثوااذاللثائرينبالأمانكتابعلىباضامصطفىمنوحصل6أ!لرينأا

يدالهثمانجين6وبتآالمماليكبخيانةبركاتينيأشأتهمينالاولكن.الطاعةالى

يةالأنكفكأآغابميإدةجيثسآ،وجهزبذاكلسماعهباشافثاهـمصطفى.وقتله

ووعدواالئمرقيةفياجتمعواقد!ؤلأءوكان.الثالرينعلىللقضاءمولىقره

بأنوذلك،بتأيدهموخا.صهاالقاهرةفياصلثالممااءأمرامنعد!قبلمن

دامعدةانتظاروبعد.اليهمينضمونثم6إثمقتايدونيروكأ.لهم6يخرجوا

،طءأوللا4137زنبلبنا-1

طحأ+ااول(31)4)زنبلبنا-2

با85

ب85
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اسذينكأ.لواااصكالمماالأمراءهؤلأءشعود3كذبينللثائرتبينالشرقيةفيأيام

اليهمإنضمواالثائرونانتصرفاذا6القتالنتيجةينضظراونالوأقعفي

مصطعىأستفادوقد.منهمتبرأوافشلواواذا6الأ.شصارغنيمةوقاسموهم

سليمانوخرج.اصائريناضدالحملةالأنتظاهـفنظمهذامنباشا

وااكن.النا!يةبالأسلحةاحملةاشدعمت6موسىقرهمعالتفنكجيةآغا

اسدشالؤيدوصم.اطفمانمينلدينالمةالممالسكالحند.أحدفمها.ا
..-!.....ص-يحرج3

أرسل،شجانموقل6اصشرقيةافيدا:الذيالقتالفيفشلوااكاونوينالثائر

أما.الوقتبعضال!،هرةفييلةزشببابعلقأنبعدالسلطانألىهـأسه

.غزةبلألجاههربفانهاينال

اصك.الممأعلىللقضاءالثو!ةعاىهذهالقضاء1فرصةالمثمانجوتيغتنمولم

وام.الجيشفيوخاصةعصرفيكبيربنفوذيتمتمونمنهمالموالونوبقي

بمداغيوماعلىكاشفأأصبحوقد.الناقميناجكالمماجميععلى/أيضأيقض

.قتل)1"الذياسسيفيأجانممملوذوهوجا.دمالأميرذلك

اثر6مصرفيهادئةالأمو!بقيت-.الخائنباشاأحمداثورة

خل9:قد.باشاأحمدعليهاليوأنالى،اينالوا.لمجا!لورةعلىاغضاءا

أواضفيفطثا!أنلبثما*نم23016آب929/03شوال89فيمصر

أحمدلثورةالمباشرةالأسباباجةمعاوقبل.اصةالتاا!سنةاوأوائل1523سنة

ترتبتانتياضتائجاود!اسة،عارضتهوالتيدعمتهالتيالفئاتوممرفة6باشا

حدالىكاأملىالذي6با،حمماأحمدماضيالىالتحر!بنايجدركاثو:تهعلى

مصر.فيسلوكه6كبير

منأي6(الكرج)جيورجيامنالأصلشركسيباشاأحمدكان

أحمدولكن.أفرادهممنالغالبةبالكثرةالممالكزودتالتيالمنطقة

ثماشنرك6الاولسليمالسلطانسرايافيتدرب6المماليكخلافعلى،با!ثا

مصر.احتلالوفي17096-1516فيالمماليكقتالفيصليمالسلطانمع

.ب3،الثلبيأحممد؟آ88-آ85،السابىالمصسعر-1
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فيساهموقد.9915فيروميلية(حاكم)بيلربييذلكبعدوأصبح

فيها6بارزآدورأاولحب6!ودسوفيالبلقانافيسليماناصسلطات111حملات

نأالأ6استانبولفيارريوانافيوزبررتبة6لذاكتبعآاصسلطاناومنحه

المطمى(الوزارة)الصدارةمنصبالىاسصولبايطمحكاتباثاأحمد

عينبل،باشالأحمدالمنصبهذاسليماناسسلطانايعطشلم.الد:لةفي

مصر.علىحاكمأباشاأحمدوعين6باشاابراهيمالمسمىمقريهأحدله

التخلصحاولالذيالأعظما،زير1باشاابراهيمبيناصراعإنشأهناومن

)1(.آمالهأحبطتالذيباشاأحمدوببن6منافستهم!تخوفأباضاأحمدمن

؟الثورةعلىشجحتهاغمرشووالتيأمصرفيراشاأحمداررىوجدتوقد

متنافرةفئاتشوجود6اعننمانيةاالسلطنةمركزعنمصربحدأهمهااحلو

باشاأحمدأصلأنويدش.الحثمانيالحكم.لحارضزالمابحضهافيها

حرلهالتفتالتيالمحارضةاغئةاخاصةشدعمته6اصبكالمماالىقربهالشركسي

ته.ثوشأعلنحإن

لاحصولمصرأعيانضدقاسيةتدابيربلألخاذولأيتهباشاأحمدبدأ

للحثمانيين6يدالمؤاويالحمزاجانمعاى-كاصةنقمتهوصب6المالعلىمنهم

المملوكيدميا!نلألبفارسالأميرمثلآخري!تأمرأءمعالقلحةفيفسجنه

بالأميرذلكبعدوبطش.بكومحمو!،اصسيفييناوصانمبايالغررالذي

قدمواالذينالأمراءمنغيرهبذاكوليرهبلهاطاعةاتقديمهاحدمفارسر

فرهموسىالانكشاريةآغااليهذهبوعندما.ذلك)3"اثرا!اعةاا!علباله

أحمدقتل6الحمزأويجانمسراحاطلاقفيللتوس!اءالأمرامنوغيره

قرهمولىالىالسلطانمنمكلألباتعلىاطلعقدكانلأنهقرهموسىباشا

ابراهيمالأعظمالوزيربدسيسةهذاوكانءباشاأحمدبقتلفيهايأمره

المحارفدانرةفي4++"ول!؟3!!ولأ"،ط؟توانتحت.،)أ")!ول)كلاماكتبهانظر-!

-092(7،؟حأ+ول4ار)زنملابن:ايضااننلر؟الثانيةالطبحة،الاصلامية

1،156-،السائرةالكواكب،الغزي!ب.!

آ88،ب186("ط!أ+ولول413)زنبلبنا:انظر-3
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القلمةوهاجم6الأن!ثحسا!يةمن6بعدذا!كبحدباشاأحمدوبطش.باشا

حتى5249الثا.ليكانون039/26الأولبيعش91في6فيهااعتصمواالتي

جنودهبواسطة24096شباط039/7الثانيهـبيع1فياحتلالهامنتمكن

اشعر()احامةاوبحض(إلظلمةأعوان)احوانيةوااجكالممامنيديهو!ؤ

التانيربيع6فيمصرعلىسلطا.لآنفسهباشاأحمدأعلنثم.اغاهرةاصت

ضربتكما6ذلكعلى.لبايحو.لهاحباسيااخليفةاو(ابناقضاةاوجدل39.6

الىمصادرةأحمدباشاعمدثم.الخطبةفياصمهيضأأوذكر6باسمهاسسكةا

ذنكفيعليهيشيروكان6وا!لأقلياتاضجاراواغضاةافيهمبماا،عيان1

بمدفيماباشاأحمدءنهتحولودد.المرقبانيابراهيمشمستشارهفتردارد*

.باخلاصه)1(اشكهقتله

المو9إمناإه-نوومول6اغاهرة؟افيسلطتهباشاأحمدوطدأنوبعد

فأطلق.ا،اجدواو،ءعلىليحصلخارجهاالىالتفت6فيهاصادرهااضيا

وعادءبكخايرزمنمنذمسجو.لآكاناونيابقربنالدائمعبدسراح

لهمناحسرةفوةيقيمأنهذأعملهمنباشاأحمدهدفوكان.اشرقبةاالى

.لقدملتمنعءومصراشامابيناشئيسيةالطريقعلى6اشرقمةااقليمفي

.الشام3تضدهالعثمانيةالجيوش

احدى1524شباط039/23اخانياربيع79يومباشاأحمددخل

الروميءبكمحمدرأسهموعلىكاأعداؤهبذاكفعلم6القاهرة1حمامات

علموحين.القلعةالىولجأفهربكاجنودهمنتلةفيوهو6وفاجأوه

منفر6بتسلطنهأثارهمالذينكاأتباعهبدضزبخيانةمماهـضهبتزايد

با!ثاأحمدووعد.بقربنيبدوبدعمأولحيثالشرقيةقاصدآالقاهرة

نهبمنوبتمكينهمسنواتثلاثمدةالخراجمنباعفاثغالبدوهؤلاء

عنمساعدتهتقاعسواأحمدالأميربزعامةبقربنياصكنو.أيدوهاذاالقاهرة

أعداؤهوكان.الدائمعبدأيضاعليهوتمرد.خاسرةقضيتهأنارأوالما

(7أ!دلا)"4133)زنبلابن؟157-11156-،السائرةالكواكب،الغزي-1

.ب113،الشاليحستئابنعلى،135،الاسحاقي؟ب!8-آ88
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منأطلقاونياكااوياحمزااوجانمبكمحمد!أسهموعلى6اغاهرةافي

،(لل!!اكم.لائبآ)مقامقائمفيياقامواأوقد.ضدههلفا%يحرضون6صرنه

تآيدعنيننهضوناجحلهمالتائريناصكللمماالأماتوأعصواكاللقلحةو.لانبأ

علىاطقياماصسكانانيستنيرو!ؤلأءضةالمعاشزع!اءو!ان.باشا)1(أحمد

احشرعيالسلطانعلىتهوبثوشاجائرةابمصادراتهقي!كيرهمباضاأحمد

أحمدأنالسائرةامحواكباصاحباخزي،1اررينانجميذكرش.صليمان

ظهيرباغر%ءاغاهرةالأعيانومصادرةوتسلطنثو:ةمنه،فحلهفعلقدباشا

أحمداستمالالذيالأرإبيليأ2(زادهبقاضيالشهيرالأشديبيالد.بن

أيضايذكرو6ا!فويااسماعيلاشادااع!قادالىا!سنةاأهلاعتقادعنلاشا

مصرفيالآتأعداء-وأت6اصوفيةامنشعا:باجباشاأحمدعندشجدقدآنه

ضدهبالجىهادوأشصوأكفرىأعلنواقدالأ:بمةالمذااهبقضاةأسهمششعلى

المعاصرنبلزب!تايذكرنمو.39)3(.الثا.ليبيعر02فيبيليا،هـد1قتلواأنبحد

فيتفيدالآناثاهـتهافانص!جحةاضهمةغيراكانت.واذاالأتهاممنهذاشيئأ

عنمح!رفصلهمنخوفأباثاأحمدضدالمحليينوالسكاناسثمانجينااصبتأ

التيالقواتفان6ي!كأوءهما.الصفوياسماعيلاشاهباوربطهاائحنمانيينا

مجابهته،الهاربباشاأحمديستطيعمماأكثركا.تاهرة411فيتجمحت

ا!سالضدهاكفةاترجيحفيشزاد.أتباعهمنبهتيرعنهتفرقأنبحد

بدووشقف.الئحم-بطريقمصروصلتا.ل!شاهـبهقوةسليمانالسلطان

انعثمانيةاتا!واامعأثردوتقفوا6باثساأحمدضدالغربيةاقليمفيبغدا*ب!ت

وعلق24096آذا!039/6النانيربيع92فيوفتلكاإ:كوهأحض!

باشساأحمدوأصبح.ا!سلطان)4(االىأرسلثم6زويلةبابعلىراأسه

بالخائن.ذاكبعديعرف

،\-،ال!ممائرةالكوا-لب،الغزي؟ب19-آ09(7،؟"أ+ول4را)!نبلابن-1

157-158

1،216-،ا&!ائرةالكوا-لب،الغزيفيترجمتهأنمر-2

913-158،السابقالمصدر-3

آ29-ب19،،7،"حأ+ول4وا)نلزبنا"1!ه،السابقالمصىدرلطرأ-4

.7،منجدنثر،جمفةابنةآ702-ب602،الحنبليءرعى؟135،الاسحافي
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براهيمايرالأعظمزاساتى-أ.ممر!بالعثطنيةوالاثارةالسلطةتوطيد

آمو!هاكالينظمالخائنباشاأحمداغضاءعلىااثر16(319)فيسنةالىمصرباشا

بنىأشهرثلا!لةحوايمصرفيبقيوقد.فيهاالعتنما.ليةالسلطةويوطد

عليهابالمحافظةاصهماوعهد6الأنثشا:يةيقيمحيثا!لحةافيأبراجأخلالها

خوفآ6الباشايقيمحيثء(اعلحةافيوهي)اسرايااعلىأسلحتهمتركيزش

ابراهيموأصدر.بالمستحفظان)3(الأنكشاهـيةتس!يههناومنكاعصيانهمن

يةالعس!سمصرأمو..لظمتاكتي(اغوا.ليناهجموعة).لامهالقانونباشا

.)2(اصد.ليةاوا

فيعسكريةبل!إتأوجماعاتأواسعوائف!ست.لامهاغانوناذكر

وهي:مصر

:كان.المتطوعينوتحني(انأ،!ح!ا+!لأنأ)الجنليانلحلألفة-1

مصر.فتحفيالأشلسليماسسلطانامعاشتركواالذين(الفرسانمنأفرادها

الزراعيةالمناطقغزومنالبدوومنعءالاقاليمفيالامنتوطيدمهمتهموكانت

اسمالطائفةهذهعلىبعدفيماأطلقوقد.المواصلاتطرقتهديدأو

بالنسبةوذاك،جملصاحبأي6(جمليلكلمةفارسيجمع)جمليان

مصرصكمفيالخائنباشاأحمدخلفالذيالباشاحولالمصالرفيارتباكيوجد-1

مصرعلىعينباشاقاسمانب،04،البهيةالتحفة،الصديقيالبكريمحدفيذكر

باشاابراميمتسلساثم،أشهرعثرةحواليفبهاوبقى319الثانىجمادلى7في

أشهر.ئلاثةصاليفيهاوبقى32!الثانىجمادى7فيفوصلهابعمه5!الاعظميوالوز

فيعاشامتاخرانالمؤرخينهذينكلا)،آ802،الحنبليمزعىذلكفيمحهويتفق

قاسممتصيينيذ-لرلا(ب62-آ29)المحاصرزنبلابنولكلن.(عترالسابعالقرن

(الخادم)باشالشليانأمصروتعبينهالىباشاابراميموصولفيكرويكتفى،مذاباشا

يذكروانماباشاقاسمتحيين(136ص)اثخرالاسحاقيولايذكرعليهاحا-لمأ

ويذكرمباشرةالخائنباشاأحمهبمد319فيباشاابراميمتعيين

عئمانمةامصاثرعلىيحنمدالذى،*!؟53(51ولث!،،ألا!!،،0أ-940897،1517

-1525-31!/1524سسنةفينامهالقانوناصصرباشاابراميماد

مخطورو؟ب29،(رط"تولول413)نبلبن:ا؟آ،411ليالشمالنحسنعليلظرا-2

آ31-ب03ولس!كا!18557رقم"يسبار

ول511،!!لأهلم!4،اء"+35أعأاءحص!33،،+ءح13.نغلرأ-3
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باسمالطائفههذهاياسابنالمؤرخفيكرو.)1(للجمالأفرادها،ستخدام

.الكملية)12وأحيانآكلميا

اسبنادقحامليمنوأفرادها(ول!لأ؟؟ل!كنأ+)لمالتفنكج!انطلألفة-2

وأسهموا.مصرفتحفيالأاولسليمالسلطانمعااشتركواالذينالفرسان

الأقاليم.فيالعثمانيةالسلطةتوطيدفيذلكبحد

.الفرسانالمماليك!نوأفرادها(مح!أط!.ح!الثراكسةطائفة-3

وقد.(الفرسان)السباهيةباسمالسابقةالثلاثائفالطواا!!أشيروقد

بمهمةكاالاقاليمفيالأعنتوطيدالىبالاضافة6الشراكسةالمماليكالىعهد

.المياهوتوزيعالريشبكاتعلىاوالمحافظةالأراضيزراعةإقبةمرا

شاة،يهإنكشاروأفرادها(!!نىأ؟حأثلاما)المستحفظانطائفة-4

وقد.ينثجريةأوينيجريةباسمالمحليونالمؤرخونأحيانآاليهموأعثار

وقدكاالقلمةفيوأقامتالاولسليمالسلطانمعمصرالىالطالفةهذهأتت

فيالعتمانيةالسلطةخاحةبصورةتمثلكانتلأنهاالسلطانبطائفةعرفت

وسي!ر.القاهرةنمماقوتهاهناومن6الشرطةبمهمةاليهاوعهد.الولأية

ومراكزالمؤنوعنابرالنقودضربداروعلىالمربحةالألتزاماتعلىأفرادها

هذهأهميةأنكيفقليلقبلأيناراوقد.نفوذهافيزادمماالمكوس

.الخلألن)3"باشاأحمدعلى!القضاءاثرازدادتقدالطائفة

الأنكشارية6نافسوامشاةوأفرأدها(م!لمك!،)العزبانطلألفة-5

بالاصلاللفظةهذهوتمني)عزبباسمالمربيةالمصادرفيماسمواوغالبآ

الى!!رادهاعهدوقد.(الجنودمنمختلفةأ.لواععلىوأطلقت،متزوجغير

،*!!3،+5445،"5+!س!ول31-6910.8917،17،:أننلر-1

5.).ص،*5444!ء+ه!!!لم!أءطاولء8مهس!طأ!ء!س!33"ح7اهولأ،،!ه34،-!ول"اك!ا

".9!:+ءوله،،5،هلأ!س!!يليكماباختصارالممعرمناسيذكر

8،102،266،028!3،154،1-،اياسابن-2

،*ء!43"هول!*هس!8لأ.891740-517)كاو.0ا-918،ه9ا-79691ةول!+5،،3-5

"019!!"4،
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ليكانت.الحاكمالباشا/وحمايةوخا!جهاالقاهرةفيالقلاعحمايةبمهمة

القاحرةفيالقلحةفيتسكنانالطائغتانكانت.ولماالأهميةفيالأنكشاريةتلي

بعضهما.معاصطدمتاماوغالبأ،القاهرةفيبالسياسةالتحكممنتمكنتافقد

فيسمالحربيةالمصادروتذكرها(ثح7ول!،سلا)الجاووشانطائفة-6

وكجباةكاوالمهماتامرالأوالأبلاغكرسلافرادهاواستخدمءجاويشية

أفرادها6بينمنعادةيحينونالأخرىالطوائفضبا!وكان.الأقاليم1في

المسضحفظانباستتناءالأخرىاائفالطوفرادأمنتملأفيهاالشواغركانتكما

"لفوذهم6تعاظمفترةفيكاعشرالامنالقرنفيإلمماليكسيطروقد.والحزبان

.الباشواتسيطرةتحتكانتأنبعدالطائفةهذهعلى

فيانتا.يخبرزتالتي/السابحةالعسكريةالطائفةنامهالقانونيذكراولم

أفرادهاوكان.(!4-ء!،نأول)المتفرقةطائفةوهيالعثماني-المصري

الحثمانيةالولأياتفيالاسمبهذامثيللهاولأيوجد6للباشاالخاص1الحرس

الاسم.بهذايعرفكاناستانبوللأفيالسلطانحرسأناإلأ.الاخرى

ثم6الحثمانيينخدمةفيدخلوامماليكمن1554فيتأسستأ.لهاويذكر

كثيرأأفرادهامنحوقد.استا.لبوكمنخصيصآجلبو!أناساليهاانتسب

.الأخرىالطوائفأفرادعلىبذلكتفوقواءومرتفحةومرتباتاتالأمتيازامن

أصبحتعشرالثامن"القرنفيوالمماليكالأنكشاريةسيطرةبازديادولكن

فيالأ!اسيم،القلاعحمايةفياكتركأفرادها.وقدلنفوذهمانآميداالطلألفةهذه

حتىسلامتهماوتأمينالحجازمنالحائدينالحجاجبملاقاةاليهمعهدكما

مملوكيةلفرقةأاستمراشكانتالطائفةهذهأنيبدوو.)91القاهرةيدخلوأ

وكان.المماليكالسلاطينحرسيشكلونأفرادهاكانبالخاصاكيةعرفت

.)2(نفسهالباشاهوقائدها

منكثيرتثبيتالىالأداريالتنظيمناحيةفينامهالقانونواضحووعمد

السابالة:المعلومكحولهانظر-1

3،*!ط45،5ول!وللأ!س!،،0أ-897،1317."ه91أ-ا69ؤ!ء،+5،،5لا"ل!.39-49.98-84.10

اه+،لم"س!!الأء!ء(!ءاد،2232161:نعل!ا2
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وعدلت6المملوكيةالسلطنةزمنمصرنمماساهلدةكانت"التيوالتقاليدالنظم

نمماالادارةويرأس.العثما.ليةاضظمامعلتتفقالأخرىالمحلية1النظمبمض

الامراءبأميرالحثما.ليالحهدمطلعفييلقبوكان،()9،اليالوا)الباشامصر

القلحة6فييسكنوكاث.وزيركأتبةمنعادةوهوكاالمملوكية!الحادةحسب

كانبأنهعئمرالثامنالقرنفيالمؤرخينكتاباتأفيرواياتنشآتولهذا

تضاءلحين،عشرالثاهنالقرنعلىالقولهذاصحواذا5فيهامحتجزآ

الباشاصلطةكانتحين6السابقينالقرنينعلىذلكيصحفلا6الباشانفوذ

الحسثرية،الطوائف)قادة(آغواتالباشاسلطةيوازنوكان.نسبيآقوية

الماليةارةالأداعنالمسؤولوالدفتردار6الروميالحنفيعسكروالقاضي

الشخصعلىهذايطلق6:مقامالقائمغيابهفيالباشاعنينوبوكان.مصرفي

عندموظففهومصرفيالمسلمأوالمتسلمأما.المتسلماغبالشامبلادفي

القدومأبرزهاأخرىبمهماتيقوموالجهاتمختلفالىرسائلهيبلغالباشا

مجيئه.عنهحتىمقامقائمينصثلكيلهاالمعينيدالجدالباشاعنقبلممرالى

مراتأربعللمثماورةديوانعوة6الباشاعلىناعهالقانون1اثت!ررووقد

.الاسبوعفي

موظفيهاانأي6(اص!ولءلأنا!)أساليانلينوعمنولأيةمصر:كا/نت

الفانونبموجبمصرفيالضهذهلأن6اقطعاتوليسمرتباتيتقاضون

تسدأنوبحد.ملتزمينقبلمنفيهاتجمعالميرممماأموالوكانت.نامه

6الثمامبطريقعادة6السلطانالىالمتبقيةالمبالغترسلالمحليةالحاجة

تقسيماتمصرولأيةفيتوجد.ولمالخزنةفقعلأوخزينةارسالية:تسمى

وانما6الأخرىالولأياتفيعليهالأمركانكماءصناجقتسمىادارية

مفردها)كشوفياتاسممصرفيالأداريةالتقسيماتعلىيطلقكان

ألى،الشائعمعناهفييستخممالكمابامذإفي(والي)لفبأنالىمناالاضارةيجب-1

علىللدلالةالمصاليكعههمنذمحرفي(والى)تعبيرأيضااستحكلوقد"ولاية3ط

،*ح!43،ه!ع!أه،،!وو74.)2(:انظر،الليليينالواصرنيسى
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الأمركانكما6(كاشفعفردها)كشافاسمحكامهاوعلى6(كشوفية

شبثاتصيانةالرئيسيةالكشافمهماتوكانت.المملوكيةاالسلطنةزمن

.)9(الأهلينمنالضرائبوجبايةكاللزراعةحمايةالري

1-انظر:

عاهول،ء!!الأحمحأ?أ"،022ؤ،!لأ!!ول!4ءطأس!33حافاح"،ولحء3ء313ة3ط،*4

ولء+مأ،ه،اول!3.735،
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الف!!!ماج

وهصرالشامبلادفيالهموء

السلاسكلضمنالقرنالاخيرألىالربعال!اءعلىالفزالي!تالثماملجرد

القضاةوأغلبالولأةجميعبأنالمثامتاريخمنالفترةهذهتميزت

ولأيةعلىتقلبوقد.ربربيأصلمنكانوادمثسقفيالرئيسيين1الحنهفيإن

نهايةوحتىالغزاليمقتلواليأ-مندشخم!سين!اجدمنمايقربالشام

دمشق6علىمرتينالولأةهؤلأءمنسبحةوعين6عشر")1(السادسالقرن

أحدقضاهامدةأطولوكاشت.عليفامراتأ!بعواحدوالوعين

وينطبق6سنواتخمسحواليهيدمشقحكمفيمستمرةبصورةالولاة

مدةمنهماكلحكمو/اليانوهناك.الفترةهذهفيشلأةأربحةعلىذلك

!يمكنذلكنحوأوسنةالوالييحكمأنالغالب1والأتجاه.سنواتأربع

بامكانها.عزلالواليكاناذآنذاكالداولةبقوةهؤلأءالولأةعددكثرةتفسير

عأمةبصو!ةبضحفهم3.قو!رنتمااذا،الستلأطينشوةأن:.بيدولئاثمتى

يبقونراؤلأةعليهميحتمدمتنفذينموظفينظموركلخحت46اضافإإلقرونفي

القرن.يحدثكما6ويدعمونهمأقوياءالموظفون!ؤلأء.،بقيولأياتهمفي

شخصياتضعفبسببيايبرآلكومنالحظاملوزراءااشتهرحإنعشرالسابع

دسلطةكمنافسآغاالكزلا.برزحينعشرالثامنالقرنوفيكاالسلاطين

دريقالىانتسبواإلذينالولأةعلىالوضعهذاوانمك!س.الأجمظمالوزير

المحليةللادارةمربكأمرالولأةتميينكثرةلمأنافيولأشك.آخراو1

الذينأولئكولاسيمامنهمالكيريناءاتلأعتداتحرضالذمممالاضصبومرهق

"36-4عى،منبنثر،جمحةابنماذكرهعلمبنيالاحصاءهذا-ا
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صحلاحيانهم.استحمالباساءةذلكتحويضوحاولو!بالمالتحيينهماشتروا

حملاتيرافقكانالذيالسباياو/أخذالقرىنهبفيذلكعنأعثلةونرى

.)9(دمشقخارجاولأةا

علىالقضاءاثردش!قفياحنفياالقاضيلمنصبرومييحينولم

نأالىذلكفيالسببويمود6للواليبالنسبةالأمركانكماالغزاليثورة

!آيدالغزاليسياسةعارضالذي،الفرفورابنأرريناوليالةاضي

نفسفيعزلولكنه.الغزاليمقتلبحدمنصبهالىأعيدقد6الفمانيين

بينالفترةفيروميأصلمنحنفيانقاضيان:تلاء2796فيالسنة

ابنالدينوفياماضيا1525-319/1524فيعينثم.279-319

الفردورإبنالدينوليال!ة.لفسفيوتلاهمحليأصلمنوهومفلح

9152)"(.-ل!3591528حتىسنةاحنفياالقاضيمخصبيثغلبقيالذي

الغالبيةأصبحتالأقلعلىعشراصامنااقرنانهايةوحتىالتاهـيخهذاومن

للمفتينبالنسبةأما.روميلمأصلمندمشقفيالحنفيينللقضاةإلساحقة

وال!بعضدشقيأصلمنبحضهمفكانالفترةهذهفيدمشقفيالحنفيين

وتبدل.)3،غالبةالأخيرينهؤلاءثسبةوكانت6روميأصلمنالآخر

محلي.أصلمنامفتينااجةغاأصبححينعشراسمابعاالقرتفيالوضع

بحد.فيماعليهمالتحييناشتصرثم

-2

"8عى،مضنثمر،ضعةابن:مثلاالظر

ضر!؟313-312،البسامالثغر،طولونابن؟11-5،السابقالمصمر:انظر

الظامريةافي!وعل،الناظروبهجةلخاطر2نزمة"الشافعيالانمارلىموصىالدين

شرف؟يلي-لحاباختصار!ذاسيذكر!ب378-آ378،الاوراقانظر،7814رقم

موسىالدين

ثرلةانقنسا+حينمنالشاممدينةفيوافتاوقضاتولىمنفيرسالة،مغعلوروانظر

دشحقذكر:هوآخزعنوانللثصوط1،وأربعينومايتيئالفشن!االىالجراكسة

عتبةفيوورجد،المؤلفجهولومر،(وضتبيهاوقضاتاوزرماوتاريخالنسام

-031:الاوراقانل.*.لا.*8برقمبألمانيا8+أ؟ك++حتيوبنننجات

ظيلمحمد:أيضاانلرةرسالما:يليك!اياختصارالمن!لوطمذاسيذكر:ب32

برقم،الظامريةفيممطوط،النمامدمنسقفتولىولىفيمنالبنسامعرتالمرادي

يلي:كتاباختمارالمطو!مذاصيذكؤ:ب14-ب9:الاوراقانظر،58.!

.البنبامسف
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:نوابثلاثالفترةهذهفيدمشقولأةمشاغليحصحرويمكننا.

.سا،مةتأبالتالىوحرصهمبالبدوالولاةعلاقةءدمث!ثاخلدإالحالة

الولاية.ضمنلهمالتابمينبالأمراءعلاقتهمثمكاالحاج

طيلةدمشقفيأسياسيهاالحالةتميزت-.!!نمق!اخلالعالى

علىا%طمفالقضاء.مختلفةاعلبعواذلكويفسر6نسبيبهدوءالفترةهذه

وعربالتالجنودكنرةرأواحإنلأسيما6ألدممثقيينأرهبالغزالتي!نورة

القوىهذهأدتأنوبحد.الغزاليضدالعثمانيوناصمتخدمهاالتيآلمذآفغ

بأندمشقفيأ!لحةاحاميةأختمانيوناعز!الاناضول1الىوعادتمهمتها

يضاف.البحر)9(بطريقوصلوهاا.لكشاري-نديالفأها1اأرساو

الفترةهذهفي6البلقانفيخاصةبصورةكاالعثما.ليينا.شصاراتأنهذااق

فيالدولةبهاتامركانت.التيوالزينةءالقا.لوليسليفاناسططانءهدمن

آظهرتء)3،المناسباتهذهمثلفي،الولأياتمنغيرهافيكما6دمشق

آمراءجبلكددمشقولأةحملاتأنشجبروتها.كماالدولةقوةلمحدمثمقيين

الجبلقتلىم!تكثيربرؤاوسوالاتيان،الغز،اليعلىالقضاءاثر6لبنان

.الولأةهيبةمنزاد6الدولةبقوةماديآتذكيرآكانءبدمشقورميها

.هذاالدولةقوةعصرفيالدمشقيإنالحثمانيوناولاةاأرهبوقد

اثركاالدمشقيينعلىباشااياسفرض2791521/أواخرعامأوأخرففي

عدلأنلبثماثم6المالمنضريبةءلبلغرادالفتما.سينبفتحالأنباءوصول

الدينتقيالشبخبسجنالواليهذاوقام.الحلماء)3"أحدبتوسطعنها

وقد،بدخأها!الحثمانيينبأنوقولهللحنفيةا.شقادهبسببالشافياغاريا

امتيا!اته.هن!صمول!صخهكاعربيبابنالمحتقدينأحدبتوسطعنهأفرج

ئنالذالدمشقيينوتغريمبسجندمشقواليباشافرهادقامالتاليالحامشفي

..فيها!4(الحثمانيينايواءعدمبقصدبيوتهمفيالاصطبلاتهدموا

4،منجدفثر،ضحةابن-1

11،!،4،5،السابقالمصمر-2

)237،الورلىأعلام،طولونابن-3

.!23-"338،السابقالمصمر-4
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.(1)نبهمجامنيفوفحلدرتثيرأنادونمشقييننداعلىضتفرئب/الضرانتكاو

لتبديلالولأةلدىالعلماهيتدخلالاهلينعلىالحكايمظلماشتداذاوكان

يحذبون!!وارهمبصالغلماءأن01)3(ينجحونماكانواآكاوكنيرصيآستهم

في1536شبارو429/2شحبان9فيحدثوكما6ر.أيناكماء-حي!

مفتيمحارضة:غما!لما?امناثنينقتلحإنباشاكزلمحمدالواليءهد

.أ3(!افضيانهمااجبتهمة6الحنفية

بحخهمأن.لجد)4(دمشقفيالولأةم!شلطالصورةهذهجانبالىوا

حقمدشقالذيمص!طفبئلألأفالوزير.هامةثا!آآالقرةهذدفيترك

تحتباسمهآلمغ!قتالخآنبنى9156-5632769-719بإنالفترةفي

سوقفيحمامآبنىأنهكما.الهالسوقاليوممكانهويقومكادمبثييئقلحة

عرفالسويقةنمماجامعبباء،خلفهالذيكاباسثامرادوقام.جيةأه(السرر

باثادرويشوليوحين.)6(اليومحتىولأيزال6لهنسبةالمراديةبجاسع

باسمهعرففيهاجامعببناءأمر1572-979/5719سنةفيدعشقعلى

الىبالأضالةوذلك6الجابيةبابقرباليومالمحروفارررويشيةاجامعوهو

6الأمويالجاععمنبالقربكاولحمامعختلفةا!سبلكحمالىرتهأخرىمآثر

1915-999/0915سنةوفي.اجوخ)7(اسوققربوسوقولقيسارية

سنانببنائهأمرقدوكانكاالجابيةبابقرببدمشقالسنانيةجامعبناءتم

وعزل0915-899/9158سنةدهشقعلىعينالذيالأعظماسزيراباشا

فيالحأمالنفعذلماتالأبنيةهذهبنيتالماذاهناو.شساءل.)8(السنةنفسفي

اتبناةشخصياتفيتمحنااذا؟بعدهاأوقبلهاوليسالمتلاحقةالسنوإتهذه

الشاا!مر-1

الساالمص!ر-2

الساالمصمص-3

أيضاانظر-4

جمحة،ابن-5

الساالمممو-6

جسعة،ابن-7

جمحة،ابن-8

243،بق

237244،بق

347،بق

158-3،157-،السائرةا-لبالكوا،الغزى:

51،منحدنثر

.602-3،3.2!،السانزةالكوا-لب،الغز!؟16،بق

.101-015السائرةالكلواكب،الغزلى،16،منجدنثر

.ب382،بأ-،33333ءموسىالدينشرف:انظر؟002منجدنتر
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نممااشترذوفدأعظموزيرآسابقأكانمثلاباشامصطفىلألم1أنوجد.لا

.والحسناتت14الخيرصاحبأ.لهفيوصنصطباشامرادأما.فبرصفتح

الحاجعلىأميرأالحجازالىتوجهوقد6أعظماوز.برآباشايشدرووكان

مختلففيكثيرةخيرأعماللهفكانتداشاسنا!أما.1567//749سنةفي

،(1571-9569)اليييباخضاءالثائري!في(أمبرهاشتهبرو!د،البلدان

وهكذا.\(مختلفةمناطتيفيجامحآمسجدآأربحينضنمألأيقل!بنى

ا،شخاصاهؤ،ءبهااتصفالتيوالثسهرةالخيرالغنىصفاتالىفبالأضافة

الأمببراطوريهبلغتدمشقفيها-مممواالتيالفترةهذهفيأنه.لذكر/أن.بجب

عجبفلا6الكتير*الشيالمجدهذامنهمونالوا6مجدهاأوجالعثمانية

يخلدواأنالدولةفيوالشهرةالحاليةالمناصبالأشخاص!ؤلأءحازأنبحد

ومركزسانجقأالخلافةدشقعاصمهفيلأسيمايةالخيرالأعمالبهذهذكرهم

ويقلونأعمالهمهؤلأءفيرى6مختلفةأقطارمنالقادمينالحجاجانطلاق

سليمانبالسلطانحدتاقيهيالاسبابنفسولحل.بلادهمالىأخبارها

اواديبأأ،بلق1القصرموضعفيدمشقفيالسليمانيةالتكيةببناءيأمرلآن

629/سنهفيببنائهابوشروقد.(لماليومدشقمتحفمقابل)الأاخضر

الأولتشرين679/أوإئلصفرأوائلفيذلكانتهى4و،5549-5559

)2(9155.

عشر01-11فيهامةتطوراتوحدشت

ازدادفكيف!رأينافقد.دعشقفيبالا.لكثما!يةيتحلقفيما-

حمايةدمشقفيالرئيسيةمهماتهمت.الغزاقيثورةعلىالقضنا

بانحطا!والكن.لمالشرطةبأعمالالقيامواءالمدية0بوابوحراسةآلقتعة

.صنا،لاللىالطبقةأعياننراجممنالئ!روقطفالسرلطف،النزلىالديننجم:انظر-1

الظامزية،فيمطوع!،،السائرةامواكمبتكتابهذيلوص)،عثراولد!الضن

يلي:ك!اباختصارالمصمرأمناسيذكر:ب216-آ/216:الاوراقانظر،41بزقم

3-،البوريني2؟217-2214-،المحبىأأيضاانظر!السمرلطف

17301ص:انظرث134-153

لا157-3،156-،السائرةالكوأممب،الغزلى:انظر-2
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يادوبارثالأنكشاهـيالجيشالىالأحرارالمسلمينودخولالدفثسرمة)9(

إسجش!فيا!صياتاكثر؟لالأوسليمانسلطانعهدمندالأنكشا.يةتمرد

الىانتسبوقد.الولأيات1الىذلكواتداستانبولفيالأ.لكشاري

أناس6الأخرىالولأياتمنكثيرفيحدثكما6دمشقفيالأنكثمارية

إلتيالكثيرةالأمتيازاتمناسستفيدواكاتركيغيرأ،وكامحلىأصل.
..صء-ءس3

انقلحهخارجيحيشونان!!وبدأ.اجيشاهذاافرادبهاتمتع

وبذ%نحذال!لآتعاطواكما6تجاكأأوأضبحواإلحرفويدخلون

هذ-برخطروكان01المحنيينالس!صان"اعلىمغلقأتجتثنسآا-تالحش!
--ضى-

9/في5الأؤ.لجماد/ىفيفرمانآاصدرلهذاشالمتمأنيلثسلطاننجاديأالظأهرة

التيالوظائصفييحينبأنفيهيأمرهدشقحاكمالىموجهأ1577تموز

3ء3()نامحليينوليسوا!زميأصا!مناناسآالأنكئساريةبينتشغر

الىأالأرواغيردخولأنويظالر.الأكراد)2(مثل)4،+(غرباءأو

،بن!ترةالفرمانهذاصدورتاهـيخقبلبدأوردمشقفيالأنكشاريةطائفة

انكثما.يةالفوضىعمتواطذا.شدةاز*ادبل6بصدورهيتوقف:لم

دمشق.خا.جتسلطهممجالوسحواشالقائمةللسلطةتحديهم،:كثردشحق

الشامبلا*فيالأنكشا.يةتمردعلىمتعددة!أننلةاضاليةاالفترةفيشصنرى

حينلةالدوضحفبدا.لةفياطائفةاهذهعلىاضدريجباالمحليينسيطرةوعاى

عليها.الثلأدرشنكثر

ا!سلطاتعلىاالبدوتمردمش!لمةكا.ت-.بالبلودمشتيو،ة!علآ!!

التاريخمراحلمختلففيظهرتالتيالمحقدةالمشآكلمنالمدنالحاكمه

)3"الغزاليبرديوجاقسليمأالسلطانأنكيفو!أيناسبقوقد.الغربي

5ضافلةسلامةعلىوللمحافظةالمدنخارجا/لأمنلتوطدالمثكلةبهذهاهتما

قبائلعليهاتسيطربمناطق،الحجازالىطريقها.في6ثمرالتيالخاج

حس+ا.اخثأصر740صانص-1

!م.ي!ءلأ4"ىءا3ا،5،،ه+!+!ه+لاح،!ء03+!اءح5،أ+س!،2331-161و،ه.*ه.9134"،

نظر:ا-2

.96.68.00لاحول4أيلىكصاباختصارالمصمرهذاسيذكر

911-201،112،118صانظر-3
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آلمنأمراءعلىواعتمادهالمثمانيينعلىالغزاليثو.ةواكن.البداو

حدأنبحدكاالبقاخمنطقه!لبالمتنفذتينالأسرتينكاالحرفوشاوآلالحنش

أمرإ،ذلكفيبما6المحليينللامراءالثقةاعادبا!همء

ورغم.الحثمانيالحكمعلى.لفسهانحزالياثورةاواأزااوقدلأسيماكاالبدو

.انبدوتمردعلىلقضاءمن-ايكنفلماليالتثو:ةعلىشضيأنه

الفماني.الحكمطيلةالمدن.فيشوكةالمشكلةهذهوبقيت

اكتيالسضةفيالحلافيالحاججمواأنمصادفةمجرديكنلمربمالاو

0003ألي)12اخزاا!ناهـفبها

يدفعأنكادمشقحكمفيالغزاليخلفوني6باشااياسواضطر

فشلأنبحدوذلك21096شةفيالحاجعنخطرهماررفعللبداومالا

انحكمقبلمنالضعفمظاهرأولهذاوكان.)3(بالقوةباخضاعهم

.وأدبدوالحكامبينالملاقاتفيكثيرتبدلوتلاه6الناحبةهذهفيالحثما.لي

مناطقعمبلفقطالحاجطريقعلىظاهرأالبدوتمرديكنولم

ولإ1اتشرين-ايلول329/اعامأوأخرففي.أيضآدمشقحولالر.لف

دعشق6ضواحيفيءالمرجمن!طقةعلىباعتداءعليآلبدوقام5269

منائنينواسروقلأللهمدمشقواليباشالطفيفخرجبأهلهاواصطدموا

تمردعلىيقضلما!نفاهذاولكن.94(دمشقفياوأعدعهما!عمائهم

يتحرضونكا1528-349/1527فيكاعامينبحدفنجدهمالبدوهؤلأء

دقافلةالبدوتهديدوأقلق.)5(دمشقضمألياغسطلامنطقةفيللمسافرين

مثلتأثيربسبباستانبولفيوالادارةدمشقفيانمثما.ليينالحكامالحاج

أيضا:انظر؟118،012،121ص:نظرا-1

ول.لاءول+ولءفى.!ط3لاا!س!"!،عحأ3ي!أ3031أ4ولس!،31072.!س!+لأ5ول4ط،1291،

0751.).!36:ولء+ول!38::يليكماباختحنارالمصصهذاسيذكر

2،منجدثر،ج!عةابن-2

.237!اررىاعلام،طولونابن-3

1243،السابقالمصصر-4

01،نجدنشر،ضحةأبن-5
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0153-3795319/عامفيو.الأسلاميالحامالرأيعلىالأعتداءاتهذه

الأخضرواتبوكفيالماءبركوملأوا؟حجذاتمنزلفيالحاجالبدشهاجم

/اصطداماتوحدثت6الحجاجقبلمناستخدامهانمعالسامةبالموادوالمقظم

متابحةعنعوض!أ)غزةالىطريقهاتحويلالىالقافلة:اضطرتيقإنالفربين

ولذنك.)1"دمشقالىأتت:عنهابالسلطاني(المسمىالرئيسيا!ريقا

الحابتبتحزيز6الدولةقوةمناغترةاهذهفي6احثمانيةاالسلطاتقات

وببناء6الحجاجمنهايستقيالتيالماءبركسلامةلتأميناحاجاطريقعلى

5329-38!ه/9153عاموفي.البدواصداحاجامنازلفياضافيةقلاع

قلاععدةبنيتكما.الأخضرمنزلفي،انسلطنأمرعلىبناءءقلحةبنيت

679/سنةفيوتبوكقطرانةبإن/الواقحةالمنطقةفيأخرىقلاعورست

.)2(بالحامياتوعززت9559-601.6

كلالمالمىمبالغكاكسابقاتهاءتدفعأنالحثمانةلةالدشواضطرلت

-----------3---------،-.----

عادةالمبالغهذهوتسمى6الحاجطرييئعاىالمسيطرينالبدو-لأمراءسنة

التىالمباغعلىعادةيطلقالأخيرالتعبير:كانكاأصرةباشأحيا.لآ)بالصر.

6(المدينةوامكةشفقراءعلما،علىلتنفقسنهكلالسلطانيرسلها

انتىالقويةللقمائلعادةيد.الصر1/زكان.الحجاجصلامةلشر!اء:ذاك

،البدوويقوم.لةللدليالضرألبفكاا!حيفةا.أماكاشيرهايخشى

س!متهأءوبتأمينآا!حراءنمباطقاقلةاصمل3د!ءبآكاالمالهذااخذمقابل

يقدمونكمأ،علإهاتسيطرالتيالمنطقةعنمسؤولةقبيلةكلوتكون

*لمحعفيالحاجأمراءترددولكن.محينعاللقاءالحجاجلنقلالجمال

نآوالملاح!.الحاجقافلةلمهاجمةهؤلأءيضطركاتاطبدوبأكملهالصر

اماملأنالحجازمنالحودةطريقفيعادةيحدثكانالقافلةعلىالهجوم

الأشارةوتجدر.الحام1ذلكفيصرهمعلىللحصولفرصةآخرالآنالبم!و

الحجازالىالطريقفيالأاول:قسمطينللبدو-علىيدفعكانالصرأنالىنا

21-11،السابقالمصدر-1

3،153-،السانرةامواكب،الغزى-2
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منالتخلصعادةيحاولونالحاجأمراءوكان6الحودةطريقفياضانيوا

عودتهاطريوفيالحاجقافلةمعالبضائعكثرةوكانث.الثانيالقسطدفع

.صرهم)9"كاملوأخذعليهاالبدو"للهجو"ماغراءفيتزيدالخجازمن

.الفترةهذهفيالحاجأمراءهويةتبينكافيةمحلوماتهناكوليست

روميين6أشحطضآأن6المتوفرةالمعلومات/إلىبالأستنادءالقوليمكنولكن

هذهمنالأكبرالقسمفياطحاجأمراءعينواءالولأياتحكاممنبحضهم

.أينا6كماكاالحاجسلامةبتأمينيهتموندمشقولأةوكان.)5(الفترة

ا،شرافهم6خاضحةمناطقفيالقافلةومروردمشقفيالحجاجتجمعبكبب

1573-089/1573حواليوفي.للحاج"مراءيكونوااأ.دهمرغم

الئسامي6الحاجعلىأأميروالكركعجلونأميرالغزاويمساعدةبنعينقانصوه

أمراءاما،الحاجفيتلاهثم.(خمسعشرةسنة)مدةالمنصبفيهذاوبقي

افتيشانظروفالاسبابالتاليةالفترةفيوسندرس.آخرونمحليون

المنصب.هذافيالامراءهؤلأءتعيينالىأدت

ينبأمردمثمقولاةاهتم-.لهملتابعين5ب!لاساءلقنمقوأ+ةعلا!

تأ.أولأ:ولأيتهمفيالمحليينبالأمراءعلاقاتهمنمماأساسيين

كانتالقالونىسيمانالسلطانزمن،وقبل.منهم!هـالميري)4(وئا

لجبىالسلطانيةالخاصواقطاعاتالدولةاراضيعلىوالحلألداتالفرائب

الأ.(أمينمفردها)أمناءيسمونمرتباتذويخاصينموظفينقبلمن

الىهلمتزمينمتلزالسلطانجةالخاصأقطاعاتأصبحت)السلطانهذاعهدفيأنه

الدولةأراضيفيالنظامهذاانتشرماوسعانكا(--كل!+3!ة)

.ا)5(الأوقاتوحتىوالأقطاعات

الحبا!الىوضوجهمال!اجتجمع)الئساميالحاجقافلةعنالتفصيليةالمكلاسةانظر-1

ك!ابنا:في(وحمايمهاالقافلةعلىالاففاقثم،وعودتهم

ء6+53!!حء+أ،5لاء3ءول!!،76-52.03"

.3،015-،السائرةالكلواكب،الغزي؟224،الورىأعلام،طولونابن:مثلاانظر-2

لاءول.4.!،؟7.!2.217-3،102-،السائرةالكواكبءالغزلىانظر-3

.6لأص،الميريمالصلانظر-4

اك!هلأ+!4!ه!ء*،).2531.ةئظر)-5
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عالقعلىتقعاخماماولأيةفيالميريمالاجمعالحلياالمسؤولية،وكانت

جبايةيوكا!الشامواليشكان.امحصلابأعباءيقومكانلأخمهاساليا

وأملتزما!بعليهيطلقم!ليزعيماوأموظفالىمامنطقةفيالميرش1مال

الضراتبجبايةيوكلأنالملتزملهذاويمكن.شيخوأحيا.لأمقاطعجي

بحدالمالتسليممسؤاوليةعليهتقعولكنكاقبلهمنأشخاصالىمنطقتهفي

كا.لت!حصدمثسقواليمهمهأننرىوهكذا.-المحصا!الىذلك

بالحلتزعينيصعلدمجحلهماشهذاكاولأيتهمنالميريعاءلداتجمعتقتضيه

اليه.الماليةتأ+في6قوةمنبهيشحرونماحسب6يمانحونكانواالذين

اشذيناالمحليإنالزعماءمنالشامولأيةفيالملتزمون!ؤلأءكان-مااسأشغا

والمتاولةالمحنيينمثل6افطاعيأشبدويأودينيأساسعلىقوتهمتزتكز

اباممما6طراوالفريخوالفروخوآلالحنمث!وآل6الجير!ويث!%

نآالمخت!مةالقوىهذهاس!طآغتكيفولكن.إوغيرهمالغزاوي1وقانصوه

نماذاا.لنا؟ملتزمينأوأصناجقحكاماؤهاأمراعينولماذامحليآ.لفوذهاتثبت

الشامولأيةفيفيهااشتهرتالتي؟الأماكنفيالقوىهذهوجودأسبابنفهم

بيناوأالقوىوهذهالعثمانيينالولاةبينالحلاقاتطبيحةفهمنستطيعفلق

بعض.معبعضهاالقوىهذه

6حيداولايةتأسستحين669.6سنةحتىالشامولأيةكا.لت

كما.لبنانجبلأمراءعلىبالتاليوتشرف6وصيدابيروتصنجقتضم

صنجقحيثانباديةمناطقحتىوشرقآالمريشحتىجنوبآتمتدكإنت

بدويةوقوىكالبنانجبلفيخاصة،مختلفةأقلياتضمتوهكذا.تدمر

الحصورأقدممنذوالمحكومونالحكامأدركولقد.الداخليةالمناطقفي

الحاعياتفيهاالحكامفأقامكاالسوريللساحلالمحاذيةالجبليةالمنطقةأهمية

كانتالسلطاتماالملجأ.وغالبأعنبخآالمضطهدوتاليهاهرعكما،للدفاع

وأالساحليةالمناطقفيالسكنعلىالبدويةالقبائلتشجعالحاكمة

تتخلصوبذلك6الصليبيالغزوزمنحدثكمأ6عنهالتداعالجبلية

-158-

http://www.al-maktabeh.com



متعددةطوائفأقامتهكذاو.الداخلفيالقبائلفوضىمنأيفاالسلطات

هاومن.اقطاعيعسكريأساسعلى.لظمتوقدالجبليةالمناطقفي

المناصقوبينوبينهاكابعضمعبحضهاالطوائفبيناحنافسةواالأختلاف

افركزية.للسلطةوخضوعآوتنظيمآانسجامآاكثراالسكانحيثالداخلية

منكثيرذاكعنونشأكاالأختلافهذامنالجغرافيةالحزا،وزادت

الفريقين.بينالأصطدام

اطرافم!تمسيحيةقبائللسوريةالعربيالفتحابانلجأتوقد

وفي.(امردة)المرادئةمنهؤلأءأغلبشكاقكالبنانجبلالىالأمانوس

يسماضونوكانوامارونمارأتباعاهبانااالبيزنطيوناضطهدالأمويينعهد

المارونية.الطائفةفيهأنشأشااوالبنانجبلالىبعضهمفهربالعاصيقرب

بمدهمومنللامويينالمشاكلمنكثيرأشأتباعهمالمرادئةسببشقد

قبائل6الحباسيوتوخاصة،ههـؤلأءفأقام6للطرققطحهمبسببأصلعباسيين

تمردمنللحدبيروتوجنوبطرابلسبيناللبنانيإلساحلعلىعربية

القرنأواخرفيالسوريللساحلا!ليبياالغزووقبل.الجبلسكان

على(اتما،ولة)عشريةالأثنيمنالمحتدلونالشيحةسيطرعشرالحادي

عاملىوجبل6اشماليااسبقاعاعلىوخاصةلبنانجبلنمماواصعةمناطق

الحملةعهدوفي.(س!ضتهالتيبنيعاملةقبيلةالىنسبةكذلكسميربما)

عتاربنىأسرةقبلمنتحكمطرابلسمنطقةكانتالأولىالصليبية

عثصر،والحا،ديالعاشراغرنينافي،ذلكقبلالشيحةوكان.انشيحية

الفاطميينوبضمف.ومصرسوريةفيالحامصينالفاطميينبدعميتمتحون

ا!ساحلاعنتدافعكانتالتيالعربيةالجالياتأضعفتالصليبيالغزوتجاه

الفرنأوائلفيوصيدااسيروتالصليبييناحتلالبعدولاسيماالسوري

!آسها:علىسو:يةفيالحاكمةالسنيةاسلالاتاقامتولهذا.عشرالثاني

أصلمناصيتهاغا6جديدةاسلاميةجالياتبنقلالايوبيونثمدمشقأتاب!ة

ءنطقةوسكنوابحتربنوأتىوهكذ!.الساحليةلبنانعناطقألىءعربي

وسكن.فكدوآلتلحوقآلتبعهمثم6الشوف(الىالمحنهيونوجاء6الغرب

الجنوبيالبقاعفيالتيمواديمنطقةفيعشرالثانيالقرنأواخرفيالشهابيون
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الذينالسكانمذهبالآخروناعتنقبينما6ا!سياا!ذهبإعلىوبقوا

ابنمحمدالىنسبةهذهاخسميةوا.الدر!يالمدهبوهوبينهمسكنوا

في!بنأنجبلفي.لشرهاسذيا6المذهبمؤسسيأحدوكااورر!يااسماعيل

الفاطميالحاكمالخليفةاسهيةباالأعتقادافدعاوتد.عثمرالحادياغرنا

(699-2109).

اهماكيكانئسرعشرالثالثالقرنأواخرفيالغزاةالصليبييناصردوبعد

يخعفواولكي.السنيةالجالياتمنعددأفه6:"أقا/موااصنا!جبل.لفوذهمعلى

آصرةالمماليكأقامكسرواتؤالمتنءناءاقهـفيوالدروالموار.لةبيناضزاعامن

انكلب،نهرشماليا!سا-يةاالتلالكلشطقةفيعسافببنيعرفتس!صا.لة

لمرافبةوعكا!الكورةفيكاسمفاببيعرفتكاكرد.لةأسرةااءأقاهركما

السني.المذهبعلىالأسرتانهاتانبقيتوقد.الشمال!مواهـنة

يمزقهموالداخلبةالوحددتنقصهبمكا.لتإزريناءالموار.لةعكسوعلى

ا!دكأزيةاالأقطاعيةالأسرنجحت6والكهنةالامرا*بينالسلطةعلىالصراع

بسلحلتهميحتردونالمماليكجعلفيبحتربنيبرئاسةالخنوبيلبانفي

.1314سنةحواليإفيوذلكيس!نونهاكانواالتيالمناطقإفيالوهـاثية

(1348-1288)اضربامنطقةأميرالبحتريبالأميرالمماليكاعترفشا

الجنوبي.لبنانجبلعلىأميرأ

حكامآالشو!بالمحنيينأمراءاعترفو/1لأسوريةالعئمانيوناحتلاوحين

ولم.المماليكجانبالىوقفواالذينالبحتر.بينمكانالجنوبيلبانعلى

فقط.اخربإمنطقةعلىأمراءتركوهمبلذلكبسببالعثمانيونيؤذهم

.)1(بالزواجاليهموانتسبواذلكبحدالمحنيينالبحتريونأيدوقد

ذلك:حولانظز-1

.3.مماا!5أأه،ء!ولعء40ولاأأ30،3لأآهءط،ء؟ءمماوله.ولط04+ه،ول00.659.1--

17**ؤ،+ه+ء6ءلاولاأولاح!38!،9حء؟!حلأأ،ءمحم،!7أ44ءا54!33+ول!ه("ء3!7

9391،).0"21-16ةاه!،؟!أ"9-12ا،ر41-16،

البحتريينالامراءواخباربيروتتاريخوتاريخهاالاسرمنهأصحولايفتاوانظر

وأخبا،ة37!1بيروت،شيخولويسالابنشره،يحيىبنلصالح،الغرببنىمن

5491بيروت،جزئينفي،الشدياقلطنرس،لبنانجبلنيالاعيان
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وهذا،ويمنيةقيسية:حزبين،الىنقسمةلبنانجبلأسرا:كانت

بينماقيسيةإمنيوناوكان.الحربيةالقبا!للبهاأتتالتيالحصبياتبقايامن

الحزبوكان.يمنية6الدينعلمآلبر.اسة،الدروزمنأعداؤهمكان

ونم.،والموار.لةاوالمتهكةكالسنةمختلفةمذاهبمنأتباعآيضماساحدا

الداحل.فيالمدنواالقرىالىتحدتهبلاصنانجبلعلىالأحزابتقتصر

رجالبينحصلاصطدامأأناصشامالبلادالمث!ما.لي1الحكممطلعفييذكرش

الأخروالبعضالقيسيةالىاصعضاانتساببسببدشمقفيالأحإءبحض

استصاعلبنانجبلفياليمني-القيسيالأنقسامهذاورغم.)1(اليمنيةألى

عسا!تبنوالمعنيينينافسوكان.الجنوبيلبنانفينفوذهماثباتالمحنيون

وففوقدكاطرابسلولايةالتابع6الشمالياصنانعلىنفوذهمفرضوايناونا

العثمانيونفكافأهمدابقمرجمحركةفيالحثمانيينجانبالىعسافبنو

وبعد.غزيرفيحكمهممركزوجحلوا6شجبيلكسروانحكمباعطائهم

تولم!5239وفي.أبنائهبينخلافحدث8959لافيعسافالأميروفاة

كانتو.0589)3"حتىيحكمفبقي6عسافحفيدكامنصورالأميرالأمارة

منطقةفيتمركزتالتيالأصلاكرديةاسيفاآلأسرةعسافآلتنافس

والسابعالسادسالقرنينفيالمث!مانيينبتأييدطويلةفترةوحكمتهاطرابلس

.عشر)13

ولأيتهمفيالمحليينبالأمراءالشامولاةعا،قةأنالىالقولسبقلقد

الولاةمنذلكاواقتضى6الميري1!الوجيمالأمنتحقيفعلىتقومكانت

1523الثانيتشرين929/6الحجةذي27ففي.حملاتبحدةالقام

وليس.عليهموانتصرالشوف1دروزضدبحملةباضاخرتمالشامواليقام

الفمانيينأنيبدوأنهالاالحملةهذهالىدعتالتيللاسبابذكرمنهناك

زيادةمنحذرينكانواسنتينحواليقبلالغزاليثورةأخمدواانبحد

الاثفاء6هذهفماكانتالحثمانيةالدولةوأنلأسيماالمحليينالأمراءشلطة

2،501-،الخلانمفا-لهة،طولونابن-1

.2،36-،ش!ياق-2

51-207-:الساقيا!ص-01
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فيانجبهةانتصاراتهاأرأخباوكانت.قوتهاأوجفي،سليمانالسلطانعهدفي

الشوفدروزأنالأ.قوتهملأظهارللولأةمثمجحةخاصةبصورةالأوربية

خرمعلىوثاروالديهمالعثمانيالمسؤولقتلوابأنانكسارهم1علىردوا

5249حزيران039/92شعبان89فيضدهمأخرىحملةفجرد.باشا

الىاأخلدواقدالشوفدراوزأنيبدواوجديد)11منبهماونكلتفتكت

واستمرواءعليهماشاماواليأحرزهاالتيالأنتماراتهذهبحدالسكينة

وتحديهالثا.ليالممنيالدينفخرقيامحتىعشرالسادساغرناطحلةكذلك

.(2)انيينللعثما

دشجةالىفويأآقيرأيجحلعدمعلىتقومالعثمانيينسياسةوكانت

لخلقمتيددينمحلييناأمراقياميشجحونوكانوا6المنطقةأعنمحهايهدد

القرنمنالاخيرالربعفينجدهذاوعلى.بينهمالقوىتوازنمن.لوع

.فاعترفمحليأنفوذهميثبتواأناستطاعوامحليينأمراءعدةعشرالسادس

الىاعتراففبالأضافة.الشامولأيةمنمتفرقةأجزاءفيبسلطتهمالحثمانيون

وبسلطةانكسروامنطقةلأفيعسافآلبسلطةطرابلسولأيةفيالمثمانيين

سلطةولموازنةبينههماالتوازنمن.لوعلأحقاقطرابلسمنطقةنمماسيفاآل

اصيتينمتواأسرتينبسلطةأيضااحثمانيونااعترفكاالجنوبفيالمعنيين

وآسرةالشمالي)3(إالبقاع1فيحمادةآلأسرة:الشمالي1لبنانفيشيحيتين

ظهرتوقد.الشاملولاةتابحةكانتالتي"4(بعلبكحولالحرفوشآل

بد:يةأسرةعشرالسادسالقرنمنالثلأليالنصففيالشماليالبقاعفي

الأصلالبدوية1الحنشإآلأسرةامكانوحلتفريخبنمنصوريتزعمها

قبيل.لفوذهاوزاللسوريةالأول1سليم"السلطأنفتحإثرضمفتالتي

والنظامالأمنفريخبنمنصو)رأمنوقد.عثمرالسادسالقرنمنتصف

بحدالحرفوشآلقوةبهازنوايوالكيباماوتهالحثمانيونفاعترفالبقاعفي

.243-1،2،الورىاعلام،طولونابن؟6،8،مضنتر،جممةابن-1

الئامن.الشتلانظر-2

1،602702-،شدياق:انظز-3

4،433-،المحبي:انظر-4
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العثمانيينئقةعلىيحوزأننصورالأميرواستطاع.تعدياتهمكثرتأن

آمراءضدالعثما.ليينالولأة1بجانبووقف6نابلسصنجقحكومةفأعطوه

المناطقهذهعلىوعينكاوعجلونصفدالدثما"ليينمناضزموا6اشوفا

مرتينوعين.بانتتلامءالدهأولفيالميريمماليرؤديشكان6أتباعه/أوأوراءه

.(91-1915)!ه/095ده9و1هده.-158/!ه89!هسحتيفيلحاجاآعلىأمير

علىخطرآيشثلجملتهد.جةالى1ا!دادتفريخبنمنصورسلطةولكن

منعلقةفيظهروقد.ذاك)2"بحدعليهفا.لقلبتالمحليةالحثمانيةالسلطنة

فانصوهالأمير.عثمرالسادساغرنامنالثانيالنصففياممركا-عجلون

رأوهأنبعدبسلطتهاحثما.ليونافاعترف6الغزاويمسلمابنمساعدةابن

و/استخدموه6با"شظامالميريأموالوتقديمبالطاعةوتحهدنفوذهوطدقد

الحاجعلىأميرآهذاقانصوهعينقدو.المحليينالأمراءمنغيرهقوةلمواهـنة

وخلفه.1573-089/5729حوافيمنبدءأسنةعشرةخمسمدة

حاكمةسرةأثناءالا15هذنمماغزةفيتهرظ/ش.3(!حمد)بنها،فترةبحد6ةالأمارفي

حملهلكثرةشاهينبابيعرفالذيمصطفىالأميرمنادهاأفراانحدر

عفدفيوزيربرتبةمصطفىالأميروكان.اصيداعندالئماهينطالر

واليأأرسلثم6غزةصنجقعلىحاكمآعينوقدءالقانونيسليمانالسلطك

رضوانابنهغزة-كمفيوخلفه609.6-679/9559سنةفياليمنعلى

الأميرولكن.الث!اعيللحماجأميرآالسنةتلكفيأيضاعينالذيبك

مصر.علىحاكمآالسنةنفسفيعين(باشامصطفىالآنأصبح)مصطفى

اليمن6علىواليأبكرضوأنأبنهعين1565-729/1564سنةوفي

السر،لطف،الغزى؟ب093،مولىالدينثرف؟427-426،السابقالمصدر-1

،الاولالجزء،والجلغاءفابلسنجبلتاريخ،النراحسان؟1871،2121-212

النر؟:يليكماباخحمارالمصعرهذاسيذكر:26-25صانظر،3891دمث!ق

،2:248-:انظر،2891-25!1دشق،أجزاء6،الشامخطط،علىكردمصد

ايفا:انظر؟عليكرد:يليكماباختصارالمصدرامذاصيذكر

.3+ح++!لأ،))74-73ة.ط،511!12

الئامنالفصنلانظر-2

يني،البور؟2،242-،عليكرد!3،102203-،الساثرةالكواكب،الغزي-3

"ب.!3،آ0383موصىالدينضرف؟1!1،1-
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حفمانهويبدو.6799أيار-749/نيسانشوالحتىفيهاواستمر

لخلل،بكورالمحروف)بكمراد6اليمنعلىبكرضوانتحيإنبحدكاغزة

ا/تموز-749محرموفي.الدفشرمةادأفرإعناالأصلافيكانالذي(عينهفي

الىاد.ارتهاقسمتأنبحدكاوحكمهااليمنعلىبكادمراعين1566آب

وفي.(باشاانرضواالآنأصبح)بكرضوانمعبالأشتراك6قسمين

باشارضوانبنأحمدالأميرغزةعلىعين5729-979/9579حوالي

الحاجامارةخلالهاتولىسنةثلاثينحوالييحكمهاوبقيباضامصطفىابن

أسرةمما"ليكومن.اوي)9(النزاقانصوهالأميربمدمراتعدتالشامي

لدىنسلوكانالذيالأصلالجركسياللهعبدبنفراوخالأميررضوان

)2(كاسنرىكماكاشأنلهكوأصبحشاهينأبيباشامصطفىبنبهرامالأمير

الحاجوامارةنابلسحكموليحينعئسرالسابعالقرنمنالأولالربعفي

.،)الشامي

نذكر6فريخوآلالحنشآلأمثالكاالمحليإنالبدوأمراءبينومن

وقد.المملوكيالزمنمنذصفدمنطقةفيوجدواالذينطرابايآلأيضا

انفتحاثرصفدعلىنائبأوعينهأعيرهمبسلطة)الأولسليبمالسلطاناعترف

ثسيخوهوءطرابامم!آلأفرادأحدعلىذلكتحدالغزاليموقبضالعثمالي"4"

الربعفيالاسرةهذهأفرادمناضتهروقد.(هلموقتلهكانابلسجبلعربان

صنجقحكوهةتولىطراباييسمىأعيرعشرالسادس0القرنعنالأخير

وخلفه،(جنوبهفيالتيوالمنطقةالكرولجبل)حارثةبلادفياللجون

-3

الجوريني،؟1871،الس!رلطف،الغزى؟98؟-1،187-،المحبى:انعلر

الئ!افي،الفتحفياليمافيالبرق،امياحتدبنمصدالدينقطب؟291-ا!1،ا-

،الاوراقافنل،0288برقماستانبولني55+ا"ءممآلا!*مح!مكتبةفيمصوعل

يلى:كماباختصارالم!وررمن!صيذ!لر222-171،791-156،017-52؟

لاحول،0.4؟.2186.78.!أيضاانلى؟المكىصمهالدينقطب

الثامن.النصانظر

ب.،123،م!و!فييناينىالبور؟2،417-:أيضا،انل3،271!،المحبيانظر

112صاننلر

.227ء2-،عليكود
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!(.أحمد)الأميرابنه2.166-0901/9016فيوفالهكابحدحكماللجونفي

انعثمانيالفتحبينالفترةفينفوذهاتوطدالسابقةالمحليةالقوىكانت

ذلكبعدسلطتهاازدادت.وقد.عشرالسادس1القرنعنالأخيرشبعو/1

وعجدونوغزةنابلس/مثلعلىالصناجقالمختلفةحكامأأمرائهامنعددوعين

التالية6الفترةفيوسنرىكااشامياالحاجبامارةاليهم1وعهد6شاللجون

الحثمأنيينالولأةمنالمحلية1القوىهذهموقفكاالحثماتي1الضعفإبان

هذاواثر6المفوفبلادأميرالثا.ليإلمحنيالدينفخرقوةازديادومن

.الحاجامارةهصيرعلىالشامبلادفيالنفوذعلىالصراع

عشرالسا!رالقرنمنالاخيرالربعالى319/1525منممرولايئ

رئيسية:أعوربثلاثةمصر،ولأيةتاريخمنالفترةهذهتميزت

!تعرضولم6مصرولأيةفينسبيآهدوءآالفترةهذهضهدت-1

فيكابالقضاءالهدوءهذاويفسر.قويةمعارضةالىعامةبصورةفيهاالولأة

حفظتوقوانين2تنظيماتوبادخالالمتمردةالحناصرعلى6السابقةالفترة

وضبطتعينتالذيالتربيعدفترسه!9/5269سنةفينظموقد.النظام

نأكما.بموجبهأعطيالالتزاموا6مصرا)3(فيالأقاليبجميعمساحاتفيه

ضقتهاالتيالعسكريةوالأنتصارإتالفترةأهذهفيالمثمانيةالد:لةقوة

ازرونة.بطشتخمثىالمحليةالقوىامختلفجحلتأجلهامنمصربنتوز

منهم؟اثنان،واليأعشرونالفترةهذهفيمصرحكمعلىتوالىوقد

بينالأول6مرتينمصرمنهماكلوليكاباعثاوسنانالخادمباشاسليمان

ثم1568-5679بينوالثلألي38016-1536ثم1525-1535

أدياهاالتيالخدماتمرتينتحيينهحاسببكانوربما.5719-1574

الهنديوالمحيطاليمنفماالاولحملاتوخاصةكا/المثمانيةإلدولةالى

اذاالولاةعهدطولالفترةهذهنمماويلاح!.اليمنفيالثانيوحملات

1،1221-،المحبي-1

.311،(58؟!ء*رقم،يىبارمخطورو؟41،ضلبىأحمد:نظرا-2
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المرةفيمصرحكممثلاالخادمباشافسليمانكاالإحقةات01اغترباقورنما

باشاكاداودوحكم.سنةلأو.لصفحوالياعثانية/وفيلاالمرةسنواتعشرةالأولى

سنة،عشرةاحدىمصر،الثانيهولايتهبحدباشاسليمانخلفالذي

اكسبىبالهعوءاسلأةأعهدطولتفسيرو.بم!ن15485الى1538من

وقد6الدولة1الىأدهـهاالتيوالخدماتعليهحصلواالذياضفوذوبامصرفي

اسثمانية.الةالدوفيعظامأصدأورأمنهمعددأصبح

منهامصرفيمختلفةأبنيةلبناءلهمالفرصةالولأةعهدطولوأتاح

ثانتوأسماءهمخلدتوتجميمها6الخاصللنفعماهوومنهاأعاماللنفعماهو

لقد.وخارجهأمصر-فيالولأةهؤلأءبلغهالذيوالغنىاصفوذاعلىتحبيرآ

مدرسةباثسااوددااوفيبموأسواقمووكالأت)1(امعجواعدةباشاسليمانبنى

الذيوهو6وتكاياورب!امعجواعدةباشاسنانبنىكمابمأوقافألهاجحل

)5569-باثااسكندراليالوابنىوقد.اليمنحروبفيواسحةشهرةبلغ

مسيحالواليوبنى.الأوقافوأوقفوسبيلاتكيةوومدرسةجامحأ(9155

ا!اورصدالمسيحيةبالمدرسةسميتمدشسة(0158-1575)الخادمباشا

.2(قا!قيالأو

يمكنحادثتانبصددها.لحنانتيالفترةمنالثانيا،لسثمففي؟حدثت

التاريخيةأبحادهمافياليهمانظرنااذ.الكنو6ذ"اتهمابحدعاديتيناعتبارهما

عخدفيحدثفقد.التالية1الفترات1علىانعكستإالتي1أهميتهماظهرت

النقودداربدأتأن(5669-1564))الصوفيباشاعلىالوالي

فانهارتاغضيةاالدر/امممعالمحتادمنأكثرالنحاسص!صإفي

لذلك.نتيجةواللصوصالمفسدونوكثرالرعاياوضجتالدراهمقيمة

.الئامبلادتعابيرفيقيساريةاوخانيعن!و!ربمصراختصوكالةتحبيران-1

باريى،مطوروة71-آ4،شلبيأحمد:الولاةصؤلاء3ح!صولهانعك-2

يفي،لصدلبكلرياامحد؟137-136،قيلاسحاا"آ53-آ31،؟!3!ع8531

فيالسانرةالكواكب.الصديقيالبكركلطمحهأيضا!471-آ41،البهيةالتضة

،الاوراقانظر،ول.944و73برقمالبريطانىالمتضفيمخطو!،والقامرةممرأخبار

اننلى؟السائرةالكواكب:يليكماباخنصارالمخطوروتاسيدكر:ب02-آ16

اب5؟1-آ113،الشحاليحسنابنعلىأيضما
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.لظاميختلزالولأ..!بقولهذلكعلىانصديقيالبكريمحمدويعلق

عشرالسابعالقرنمنالأولالنصففترةأي6!)9(هذايومناالىالمحاملة

برغبةتمقدالعملةتزييفأمركانوسواء.لصديقي11فيهاعاشاضيا

هذادانكاعهدهفيالضربدمارتعهدواالذينأوالواليقبلمن31سب

ذلك6بعداستشرىأنهبدليلالنقدقيمةفيعامارتباكعلىيدلالأمر

أسبابوكانت.)2(التاليةالفترةفيسنرىوكماالمعاصرالمؤ.خشىالدكما

الأفتصاديبالوضعترتبطاذواحتيالتزييفمجردمنأعمقالأرتباكهذا

ككل.الحثمانيةللامبراطوريةالمسكريو

باشا6محمودعصرالىفهىالفترةهذهفياخا.ليةاالحادثةأما

الأولكانون75!ه//2الاولجمادى03.في6بالمقوللذلكتبحألقبالذي

بآميرفتكاذمصرفيولأيتهفيوالبطشالئسدةعنهعرفوقد67016

آخرينءأناسالىبالأضافةبغدادآلبدوأميروقتلعمربنمحمدالصحيد

وتحود.!تلهعليهالنارعجهولأطلقوأخيرآ6كثيرينأموالوصادر

فيالهدوءمنطويلةفترةأعقابفيأتتكونهاالىالحادثةهذهأهمية

لبثتماوالتيذلكبحدالحنفمنمتقطعةلحركاتبد،أيةشكانتكامصر

ورغم.عشرالسادسالقرننهايةفيصاخبةعسكريةثوراتالىتحولتأن

كبارمناثنيناتهامأنالأتعسفهالىيعزىأنيمكنباشامحمودمقتلأن

فيسنتينبحداشتركاالمذانأبكومامايبك)3،حمزةوهماآنذاكالصناجق

شآنهما6علوعلى6التهمةتصحلموان،يدل6اصمناالى،اشاسنانحملة

وسترداد.مصرفيحسابلهايحسبكقوةالصناجقأهميةعلىاشافيوبا

بالتدريج.الصناجقأهمية

وقطخاللصوصعلىقضىأنهالخادمبامئامسيحالواليعنذكروقد

الىناحيةمنيرجعالفئاتهذهفسادأنويبدو.الكئساف1وأرهبالطرق

،السانرةالكواكب،ب44،آ34،البهيةالتخة،الصدقيالبكرلىمحعد:انعلر-1

.ب32،ء6!1834ورقمباريسمخطوطة16،ضلبىاحمد؟ب18،ب17

التالى.للقسمالتمهيدانظر-2

.181،السائرةامواكي،442،البهيةالتحفة،الصدقيالبكرىمحمد:انك-3
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ولأيته،سبقتالتيالسنةفيحدثالذياطاعوناوالىالأسحارفياخلاءا

ورغم.عامةبصورةالمثمانيوالأقتصادالقداختلالالىأخرىناحيةومن

آنذاكتحاولاسثما.ليةاالدولةكانتفقدشدةمنالواليهذابهاتصفما

الصعيدعلىقبلهامنحاكمآعينتولذالمثمصرأقاليمعلىسيطرتهافرض

ضملولكن.)9(هوأرةقبيلةمناصدواشمالخالتقليديينحكامهمنبدلأ

حسينالتاليايأسااعهدفيانهاراصظالماواالظلمةعاىالقضاءفيباشاهسيح

3".ةنفسهاغناء0بقصد.إلمظالممنكيرأأقاماالذي(5849-0589)باشا

اتعساكربمضشاحتذاهأظلمافيالواليهذاضربهالذيانمتالع!تنتجوقد

فييفنث!منعلىاخو!ةاعلىالعساكرمنالظلمةوتجرؤا3المظااستفحال

.الولأةذلكفيبماءطريقغ

السفلىوالنوبااليمنعلىالفترةهدهفيمصرولأة.لفوذامتذ

مناماافتتحتالمناطقهذهوجميع.الأفريقيالأحمرالبحروساحل

ا-شا.لبول.منأوامرعلىبناءمصرولأةاتقوابمساهمةأومصرولأةقبل

الىالمملوكيةالسلطنةعهدأواشفيالأحمرالبحراحلسواتحرضتفقذ

للوصوقالىاحالصاالرجاء.أسيقطرااصتخدمويناوناتغالينالبرغزوات

البحرساحلعلىمدفعيتهمتركيزالىلذلكتبحآالمماليكشاضطر6إهندا

ارسالاقالغوريقانصوهالمملوكيالسلطانوخف.عنهللدفاعالأحمر

ضدبهاستنجدالذيشاهمظفرالمسلمالهندسلطانالىعسكريةنجدة

ا،،وند1منافتتأالغوريأرسلهاالتيالقوإتشكانت.البرتغاليينغزوات

الدافعلى:تحززهاكاروميأصلمنوكا.لوا6()3(بالأصلالاسطولبحارة)

.كثيرآالمماليكمنهايفدلموالتيالهندفيشالعةتكنلمالتيوالبنادق

الثرديحسينالأميرويسمىالمملوكيةالعسكريةالحملةهذهفا!!عينوقد

.1512-799"/1511فيوذللثا،كقاعدةاستخدمهاالتيعلىجدةحاكمئأ

3"!ل!،5،،هول!!8-طلأ،7131،0-31.0.8971:نظرا-1

،السائرةالكواكب،ب46-ب45،البهيةالتضةءالصديقىالبكرىمحد:انظر-2

.115،الشحاليحسنابنعلي"02-ب91

.78صانظر-3
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لمحيهاالمتزايدالبرتغاليالخطر1ازاءطويلاالهندفيحسينالأميريثبتولم

فواتعلىالقضاءفيقواتهواستخدم6منهافعادآ.لذاكالمماليكوضف

حكمبدأ)اليمننمما+لاهربنيملوكآخرالوهابعبدبنعامراسلطانا

بمساعدةوتمكن6(0014-985/1454اليحوااليمن1فيالأسرة1هذه

ألأولاجمادى91افيزبيداحتلالمن،عامرالسلطانأعداءكايديةاش

آنداكوكانتعدنلأحتلالحسينالأميرتوجهثم16016تموز229!/02

مرجانالأعيرويح!سهااطندامنالقادمةوللسفناطتجارةهامآمركزا

فيحسينالأميرفشلوقد.اليمنحكام.لفوذتحتكانالذىالمامري

السلطانأخيبقيادةتحزمنوصلتهاعسكريةمساعدةتلقتأنبحداحتلااطا

229/رجب92فيوالحوإةالحصاررفعالىحسينالأميرواضطر،عامر

انحثمانيين)1(.أمامالمماليكهزيمةأ.لباءتدقىحيثجدةالى1516آب02

بركاتالسيدمكةشرينىخضوعمصرفيسليما!سلطاناتلقىوقد

حسينالأميرقتلمنالشريفتمكناش.وجدةالحجازعلىفولأهنمىبن

برسبايالأميرحيناليمنفيزبيدالىالحجازاثناصكالممافهربجدة.لائب

عبدبنعأمرإلسلطانوقتلوا6الزيديةبدعمفكلاتقوواو،المملوكي

نيسان239./15الأولربيع23فيكاتحزفيتحصنقدكانالذياو!ابا

المملوكيةالقواتيتزعموكان.اطاهرية)2(الةالدوانقرضتبذالمثو1517

انلاوند.قائدوهورمضانوا،ميراس!ضدرا،ميروابرسبايالأميراليمنفي

القواتعلىقائدآاسكندرالأميرفخلفهبرسبايالأميراليمن1عربانقتلوقد

الأروامالولأ،أعلنواالأصلالروميةوقواته.مضانالاميرأنالأكاالمملوك!ة

السلطانفأرسللهمولأئهاعلانالىاسكنهدرالأميرواضطر،(ا!ثمانيينا)

اسثمأنيأالسلطاناسموذكر6اليمنعلىشاليأارهباستمراأمرآالهسليم

.."3(الخطبةفي

فيكبيرباضطرإب449/1538و249/8915بينالفترةوتميزت

.27-11،المكيمحمدالدينقطب:انظر-1

.2835الم!نابق،المصدر-2

.36-37،السابقالمصعر-3
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اسولأة1ءفهناكعلىالنفوذتتصا!عفيهامختلفةقوىلوجود.لظرأأحوالاليمن

اصتبدالهمعارضواولكنللحثمانيينالخضوعانذينقبلواندمناللاوالمحليون

جدةوو،ةالمحليونوالحربانالزيديونأيضاومناك"عثما.ليينبباشوات

طهربنيأصرةبقاياهناكثمكااليمنحثمالىبالوصوليطمعونالذين

مصرأحوالاارتباكاليمنفيالفوضىهذهشجعوقد.عدنفيالحاكمة

.939/1524152-هفينامهلقانوناوصدورلدثمانياالأحتلالبينلفترةافي

اليمنفيالحالةتهدئةفيآنذاكمصرالىأدخلتانتيانتمخليماتتفدولم

وازاء.لسواحلها)9(البرتغاليينتهديد/ولأزديادفيهاالقوىلطبيحة.لظرأ

ا.شصاراتحازأنبحدكاالقانونيسليمانأسسلطانادامالمرتبكانوضعهذا

والىاخادماباشاسليمانبقيادةالهندالىحملةبارسالكاالبلقانفيحاسمة

احتلوفد.الأقصىالشرقتجارةعلىللسيطرةواجإناكبرتغالمقاومةمصر

طاهر6بنيبقايامنوهو؟اوددابنعامرحاكمهامنعدنباشاسليمان

سارتم.1538منالأخير459!/النصفمنالأولاضصفإفيوذلك

وفيلءفليلبعدمنهاعاد،اكردي11حسإنالأميركسابقه6احضهوالهند0الى

فيباشاسليمانو-!ف.لغطرستهالهندأمراءمعنزاعهبسببذلكان

93096شباط459/27ضوال8فيهاحاكهفقتلعودتهطريقفياليمن

واعتبر.فيهاالكشافوأقام6الرئيسيةمدنهافيالفمانيةالسلطةوشطد

كا.لتذلكقبلالحثمانيةالسلطةلأت)2(ليمنالفما.ليالفتحابتداءذلك

أطلق9154-479/0549عاموفي.اطاالمحليينالأمراءولأءعلىتقوم

آنذاكرتبتهوكانت6اليمنحاكمكلباشالقبمرةلأولالمثمانيون

بحدسنواتوحدث.ا(فقط)3بكيلقبقبلاكانو.(اصكواتابك)بيلربيي

اليمنفيالحثمانيةالسلطةالدينشرفالأمامبقيادةالزيديونهددأتقليلة

العثماني.الباشاوقتلواتمردبحركةندالا،ووؤامءالجبالعلىواستولوا

أصبحثمبالأصلشركسيأمماوكأوكان6ازدمريدعىكأصا.ليقائدفظهر

.83-04،السابقالمصعر،اليمنفيا!مطربةالفترةمذهصلاانملر-ا

"ب4-41،ضلبيأحمد!501-84،السابقالمصمر-2

.116،المكىمحمدالدينقطب-3
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-53!ه/5469حواليفيوالزيدييننداي!شاقأخضعءالفما.ليينخدمةقي

سنةأوائ!فيعدنأخضتقوةباسثاداشدمصرافياوشأشسل.1547

ناهـ،ودد.اليمنعلىو"ليأمر6اكأأصبح9و.1548سنةأوائل559/

فيحملةبامثااوددامصراليوافأكأممملارريناشرفابن1مطهرأمالأكلعليه

مطهرهادنالنثمارمصطفىالحملةقائدولكنعلمهاطقضاء589/5519

حواليخىاليمنيحكمازدمروبقي.علمهيقضيازدمركا!ا!نبعد

أحفثشقد.ب!نصبهأضشاكأامصطمىطصعبسبباستقالحين1555

انشاميالحاجمحملقلاليمنياطحاجخاص!محمللناء9ا1هددفي

سليمانلسلطانافكلفهاستا.لبولالىدمرازصلوأو.(1)المصرياحاجاومحمل

السفلىءاكنوبااحتلشاجيشأفيهاجمعحيثمصرالىفجاءالحبشةبفتح

استفادوقد.6بربرستانتسمىوكانتوالثالثالأولاغملالينابيناقحه2الو

بانجاهذلكبحدوتقدم.هدفهلتحقيقالمحلمهأعوىابينالصراعمن

والأحباشناجةهنإصينابرتغااضدقاعدةفيهاسقيمالأحمرالبحرساحل

الكلمةهذهولأتحنىكاس!؟،+"3حبشمنهطقةفاحتلءأخرىناحيةمن

تضمالتيالأحمرالبحرعلىالساحليةالمنطقةبلالرئيسيةالحبشة6بلا

يحلاصهاولأيةالحبشو؟أصبحت.ينالمشنهوشومصوعسواكنمينائي

بك(6الىا)نسبةبكيةبكلروأبيةبيلرتسميتهاهنامنو6بييبيلرتبةعثما.ليئبرحاكم

فيابنهخلفه0669-679/9559فيوفاتهوبحد.ازدمرعليهاوعين

العنمانيونعليهاحصلالتىالستراتيجيةالفائدةالىبالأضافة.حكمها)2(

"لذهبتجارة!نأيضااستفادواأنهميبدوهذهالأفريقيةفتوحلألهممن

152-147151-116،السابقالمصدر-ا

أيضا:انطر؟015-147،السابىالمصص:ذلكحولالظر-2

ول،(51"+حالأعهأح(،ح""217

03.ول0،)5+ولاولول!ء40جا)لأ!034لمهحث!،3لا،+!44+هط.+ه6191،."ه.5؟-23
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إلأقصىاإشرقامعابلاضرابتجارةالمساهمة!نوتمكنوا6الافريقي

.أفريقمه)9(موا.لىءعلىإلآنلسيطرتهم

ديمةانهياربسببالأثناءهذهفيللاضطراباليمنأموروعادت

.لبعآالمحيشةمسنوىوارتفعالأسحاشفازدادت.اليمن1فيالذهبيالدينار

سامميا.للينوعمنكانتاليمنولايةلانالوضعبهذاالعساكروتأثرلذل!ي

صا-بويدكر.هـوا.!ب)3(يتقاضونموظفيهاانأي؟(3لةفاءول!لا8)

وفقرهماحسثراخرابفيسببآكانالقددبمه(انهياربأناجما.لي)3(ااكبرق

اعشاماوبلادمصرفيحدثكماءمعاشهملضيقالرعاياخللمفيفشرعوا

انديمطغرا،ماامالىأعساكرابحضولجآ.)4(الأسبابا!فسقلي!بحد

حوا،مناليمنيهالقبائلوتجمحت.انمثمانيالحكمعلىللثورةذلكاستغل

برتبهحاكممنهماكلايحكمفسمين؟الىاليمنتقسيمالىاسثما.ليونافممد

صنحاءوجعلتفسمأوالغنىالمدنحيثالتهايممنطقةفجحلت.بيلربيي

الطوقإحكامذلكمنوالهدف6آخرقسمأاعتالواالتورةحيثاجبالو(1

بينإختلافآسبتأ،نقسام11اناذدلكلقيضحدثلثنو.اضائريناعلى

امحهرالامامذالمتمندرقتإن.واستفادالعساكروأصبحتالقسمينحاكمي

حدةالزيديةاضورةاأوأزدادت.آخرأففريقتآيبدكسبحاولالذي

اعخطبةاعلا!و1566ايلول749/4صفر18فيسليمانالسلطانوفاةاثر

هذهوكانت؟749هـجبمنجمحةأولفيتعزفيالثانيسليملأبنه

مطهرواحتل.السلطانيةالطاعةعلىخروجهمالزيديةلأعلانمناسبة

1-انظز:

03ء*!لاااس!4!أاولأم!ولء*ح،،?ش!ولءاولهولء4،ولء3"س!،نةول!س!س!يبم4،1ول!م45ح

اط!س!!هفاا)1أ*!!.94915و.314423.364.00

دا!!!اء4:يليكماباختصارالمصدرهذاسيذ-لر

2-انظر

016،المكىمح!دالدينقطبانظر-3

والتاسع"الثامنالفصلينانظر-4

102
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آخرىمناطقعلىاتهدواواستولت1567آب759/99صفر39فيصنعاء

الىبالتوجهباشاسنانمصراليوالثانيأ!سلطانسليماكلف.وقدعدنفيهابما

769!/22شوال4فيمصرفغادر.اليهاالحثمانيةالسلطةلأعادةاليمن

حمزةمثلفبهاالصناجقأكابرمنجماعةمعهواصطحب9156آذار

وعثمرينأربحاافقوه2رالذينالصناجقعددوكان.بكوماعايبك

احتلهاالتيالمناطقواستعاد؟اليمنفيالثورةعلىباشاسنانوقضى.صنجقآ

اليمنمنباشاسنانعادفيهاالحثمانيةالسلطةوطدأنوبعد.الزيديون

شأعطيمصرعلى-اكمأعينثم6اهـ7899701/آذإشوالىفيجدةالى

اخيمحمدالد.لنقطبوصفوقد.العظمىالصدارةمنصبذلكبحد

.)1"لليمنالحئمانيالثاليالفتح1بأنهاليمنفيالثائرينعلىباشاسنانانمصار

وقداحثما.لياالضحفيالبمانيالبرفكتابهتأليفسببإحدثاذاكوكان

.)2(بكتابتهباشاسنانكلفه

صناجقيسمونالرتباصحابمنجماعةالفترةهذهفيبرزت-3

بكحمزةالأمير6يبدوكما،هؤلأ،اشهروكان.(صنجقمفردها)

فيباضامحمودمصرواليمقتلبتدبيرهذاناتهموقد.بكمامايوالأمير

فيحملةاصنأجقامنآخرعددمعاشتركا"لماكا5679)3(الاولكانوت2

نااذاليمنفيللصناجقظهوراولهذايكنولم.)2(اليمنعلىباشاسنان

الىوإنتقلوامصرمنأصلهمأنويبدو.ذلك)4(قبل!اعأدو!ألحبوا!ؤلأء

اهميةازديادمنوبلغ.اليهارسلتالتيالعثما.ليةالقواتضمناليمن

6)"(المماليكأمراء.بما6الأمراءوعلىعليهمالقيتانمصرفيالصناجق

.45!/!153سنةفيكانالاولالفتح-1

التحفة،الصديقيمحمدالبكر!ط!ا-14،51306-16،المكيمحصدالدينقطب:انظر2

ول3ك6ت1855رفم،باريسوومخط!آ91،السائرةالكواكب،آ45،البهة

آ115،الثشالىحسنابنعلي؟137،الاسحاقى؟ب6،شلبياحمد؟ب33

167صانظر-!1

163-161،المكيمحمدالدينقطب:انظر-4

3طثح*،5(54!+وللأ"س!5-78410
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يكنطهورولم.باشا)9(عحموداوافيامقتلاثرفيهاالنظامحف!أجةمسؤو

المتزايدةلشهرتهممقدمةالأالفترةهذهفينسبيأضيقنطاقعلىالصناجق

والدفترداكأيةالخز.لة"امارةالصناجقاحتكرحإنالتالياصقرنافيخاصة

بصورةوبرزوا6والكشوفياتالحملاتوقيادةالحاجوامارةمقاميةوالقائم

هذدفيبدأتقد.!ر-همكا.تشلما.شالقاسميةيةاشالف!ط!!يفيخاحمة

قوتهمشأساسهويتهمعلىهنافسنتعرفدرات!ابصددنحنالتيالفترة

نظامهم.ومميزات

استخدمحيثاسمناوفي)مصرفيبكأصنجقامداسلاختلفكأ!

اصنجقأكانحيثاحئمانيةإايةالامبراطورأغلبفيءنه(مصرفيكماالتعبير

علىيطلقشكان.صنجق)2(تعبيرعلبها"طلقاريةاداءفطقةحاكمبلت

التيالمضطقهوتسمىكاشفلقبمصرفيالأداريةالمنطقةهذهمثلحاكم

مصرنمماالمملوكيةالسلطنةفياستخدمتتحابيرهذهو.كثمموفيةيح!صها

مصرفيبكالصنجقتحبيراما.الحثمانيالمهدفيواستمرتالمحنىبنفس

صنجق!تبة-املالىويشار6معينةوظبفةعلىوليسرتبهعلىيدلف!،ن

كانفانهمالاقليمحاكمآبكصنجقرتبةمنشخصعينواذا.بكبلقب

رتبةيحملونالكثمافجميعيكنولم6كاشفآبصفتهالأقليمهذايحكم

عنمصرفيبكالصنجقمفهومنمماالأختلافهذاالىيضافو.بكصنجق

(1،3ءول!لاأزيآسنومنحمرتبآبليمنعاقطاعآلمبك/فيمصرالصنجقأنغيرها

استخدمما1525.وكثيرآ-939/1524فينامهالقانونذلكعلىنصكما

!نقتدوالأخبارتعبيراضراجمافيالآثاركتأبهعجائبفيالجبرتيالرحمنعبد

ولقببكرتبةالىارتقىالأشخاصاحداناي6"والصنجقيةالأمارة

.)3(لا
لأمير.

.ب18،السائزةالكواكب،ب44،البهيةالتحفة،المدقيالبكرلىمحد-1

.!7صانظر-2

انظر:-3

،*!!53أ4!له+ه"4"لأ!!82ؤ15،ااو"ءه+ء4!فالاح!".21،-221ة،هلأ8!4ول4

اطءء33،أاءص!عح3ححول،71ر.
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حملةابانمصرفيينةالخزدائرةنمماالموظفكاافنديحسينذكروقد

/اس!يفعلمهطرحهااضي11الأسئلهعلىأجوبتهأحدفيكابونابرتنابليون

ناعشرالتاسعالقرناولفماءمصرفيالفرنسيالماليةمديرء،/3!3س!!خ

)كانتطبلخانةصنجقوعشرينأ!بحآمصرفيأوجدالأول1سلبمالسلطاق

ليسا.لهو.غم.أ)1(الطبول-امليفرقة!ؤلأءصتصنجقكلترافق

يمكن،ذلكعلىبقياو.المقداربهذاكانالص!اجقعددانيؤيدماهناك

.الأولسليمالسلطانعهدفيبدأتقد"بكصنجق"التسميةانالقول

بهذاتوجدلمانهابدليلالمملوكيالحهدالىيعودالرتبةاصلانويبدو

اه+1ابروفسورايذكرو.اخمانيةاالأمبراطوهـيةأنحاءأضابفيالمحنى

مملوكيلنظاماستمرارأكانالصنجقيةنظامانالىتث!ردلأللعدةهناكان

وطائفةالصنجقيةبينالفتما.ليالحصرفيوجدتالتيالعلاقةانبدليل

لطبقةامتدادأكانتوالتيصناجقافرادهامنكيرعينالتئي6المتفرقة

السلطةعهدفيبالخاصاكيةالكبارا،مراءعلاقةتثمبه6المملوكيةالخاصاكية

.كماأخاصاكية11أفرا!بينمنيعينوتالكباكأالأمراءغاليةكاتحيناإصاوكية

التيالمناصبتشبهكا.لتالعثمانيالعهدفيالصناجقلهاعينالتيالمناصبان

وان.التسميةفياختلافمعالمملوكيةفةالسلطنمماالكبارالأمراءلهاعين

.قبلا)2(شجدتانهاعلىلدلص319فينامه)القانونفيالصنجتكيةذكر

الصناجقبينظهراذالمماليكعلىمقتصرآالصنجقية.لظاميكنولم،

يادبا(ز*اكنو6اإصاليكبناءأأي6الناسلا!أشمنأو!وميأصلمنأفرا!

يحتكرونبدأوا6عشرالسابعالقرنمنذوخاصة6مصرفيالمماليكنفوذ

اصبحواالمماليك.لفوذوبازدياد.عليهمتقتصركادتحتىالصنجقية

ا.لحقستكاو()اممبرىاظا"غ!الوالىبالاضافة6الالتزابممحظميضآأهـوتيحت!

يكتفيبكالصنجقيحدولم6ضأنهقزدادالصنجقيةنظامعلىالمماليكشهرة

1-انظر:

2-انظر:

3-انظر:

،*!"ث!+!،+5115"لأ!ل!،لم35

51111،"،+س!!الأحأا!حح"،؟-5+7-3

،*!"ظ1،5+!،+هلأ!!.82.10
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ناوكما.شغلهاالتيالاخرىالوظائفمورداليهاضافبلفقطبمرتبه

انحطاطفانفيهالمماليكنفوذلأزديادتبمأاهميتهازدادتقدالصنجقيةنظام

فيأكثرسنرىكماكاالصنجقيةفبمةفيا.لحطاطأبالمقابلستتالمماليك.لفوذ

عثمر.والثامنالسابعالقرنينفيمناسبةمن
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الثالثالقسم

العثمافيةالدولةضعففترةفيوهصرالشامبلاد

عتنرالثممن"لقرنمن(!ولالربحالىعثصرالسادس.للقرنألاخير"لربعمن

تمهيد

الثامن:الفصل

العثمانيةالمولةضعففترةفيالث!املجلأد

التاسح:الفصل

العثمانية"للولةضعففرةفيممرولاية
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تمهيلى

مختلففيالفتمانيالتوسعتوقفأنكيفسبق)1(فيمارأينا

عسثريهلأسبابالسا-هـعثمرامنالأخيراربعفيالجهات

ككلءاررولةاتطورعلىأثرهانعبهمبىقدوجنرافيةوستراتيجية

وخاصة،-الفتحعلىقد-ازدهرتالمثمان!ةالدولةوأنلأس!ما

وقد-لحنيروال!حد-لاالدخسح!نفأأعداضدالغز!
-ء

فاسمحع!!السلا-!اشخص!افيالدولةضمفظهر

6ا!الىةونمطاج!ثسإةقيافىالفحلةالمساهمةمنبالتدريج

التجييعنونتج.ا-ساتهوالخاصةاغصراجاةإلىانقطمو!:ا

منالأولالربخفيا!ىانجسلسلطانداالسلطنةحصرلثن

الحاكمةالحثمانيةالأسييرةد01أفرلأك!رال!سما!السا!به!عشر

نوعيةوضحفتالسلاطينضدالمكائدازدادتانبتور!صالسلطنة

عنايتهمناكئرلالنهالحالأهتما!السلطاناالمر

-1623)ا!رايعاالسلطاث!نوبا.أقربلألهاوباخوته

للدولةةالأ!لملهالدخطاازاكبرمقدرأتظهرالذ(649.6

السلطانوفاةبينةمم!وو!آالفارسمةاخف!لجصهةوخا

أحليدسلطاعثي!الثانطالةيخسدحفآاوض!القالو

الحانحخ!مةاالحيا!فالسلطانو.قوي

!هـحواليفأ!خاص!لهالأعظمالصدرالىالمادرة

الماليعثمرتالبابأ-!ا!معتالقرن

وصاحبهالمكاناوبل!.3(إ3!!ناهلهامحلاء!

أوامروأنالسلطانمقرهوالماليالبابانخطأ!ثاعأنبحدفيما

1!-39صانظر-1

.62صاننلر-2
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الخطأووجه.السلطانيصد!هاالتيالأوإمرتمنيالحاليالباب

زعييروالممسلمن6لكونهالشيبلدىبق!صمآال!سلطاناسمأن

منا!يمميه.الأعظم!!1الصدربيدكاتتالحقيقية1السلطة1ولكن

ال!ضابهذ!يعالجهاالتىا!ةالعظا!فماروا!والصد

الصدارةاحتكرواالذينياف!ا!ه،فأيهيىتجبأسرةمنأفراد

الىوأعادواكاالسابعشرألقرنمنالثانىالنصمففيالحظمى

هستها.بعصالحثمانيةاحدإولة

شآنازدادالخاصةالقصرحياةالىالسلاطينلألقطاع3ونظرأ

فأخذخكصالصدراكا)9(أح!س!الكزلاروعلىالقصرموظفي

هذينلناخدعها!حصوتو.الأح!صالسلطة

دعماخ!عتمدوا!ااا،لأيات1حكاممنكثيرمصيرالقطبين

آلآخر.دونالموظفينهذينأحد

توقفبعدالأنكشاريةنفوذازد.بادالدولةضمفمظاهرومن-

للسلاطن!طمعاالفعلسةالسلطةوتناقصالفتوحات

.وأهملتاتهملامتيازإ!ن!ىاباالأحرارابلسلمون

السابعالقرنمنتصفايحىبالتدريجالدفثمرعة

الأشداءالبلقانلا!خحشسانكانالذيا!إلمووبذلك،عكلشر

تمردوازداد.كبارآداريين11اوانكشاريةامايصبحونوفيدربون

ففي.صفوفهمالىالمحليينالميييهاناشسابالانكشارية

الثانيعثمالق!السلطانالباضحاياهمأولكاناستانبول

فيالتحسفكثيرآ!ىمناوما.6229فيوقتلوهمجزلوهالذي

.مالمنمنهماتجزوهللاأهلهاأدشكلالولأدات

عهدمنذالأنكشارلةعلىالدوالةاعتمادعننتجقدوكان

2(الاقطاعيةالحندأهملأنأاالثانىمحمد"السلطانالقسطنطينيةلح ى!حس
.64صاننلز

.72-68صانظو2
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للحياةبالنسبةحاسمأذلكتأ!وكان.لظانححالأفطاإخالىوبا

آردأالأقطا-!تلعدفا.الفيانيةالدولة0فىيةالأفتصا

توجو6رييآحس!تاإلاروربىتالجندعلى

ضروريأ.أمرآاالرفيالأنتاجوح!مييىللاجميتقراربالنسبة

فيسلطتهكانتالذى6الأقطاعيإلجنديضييفوهكذآفالن

تصرلظهوراللجاليالحسكرتأتاسلطتهمنيفاا

إلفعلىتسيطررأناستطاعتالحاكمةالسلطاتمنمد.

كاقطاع،بأخذهاامابالأرضوكا.لتف.لصالحهاوتستثمره

خعقصالألتزام،وقد.الخك!كأإل!هاأو6آناديىأصعوهذا

ذلكورافق.وأصحابهاالأقطاعاتانحطاطبحدالدولةأراضىفي

تستمدثائرةمحليةقوىوظهرتالدولةبأمواللأالتلاعبمنكثير

كثيرفرباون؟دفالرقفرو/أ.الضرلمافباالتزمنسطتها

أصحابها.منها.هجرةبسببالقرىمن

الفتحموارثالقطاخ!الدولةخلىولالتا!توعنكان
الجنودعددتزايدفقد.المثملأالأقتصادارتاكزادأن

محه!---.-
تضاءلانلحدكااض!لىت!اتيتقاالأنكشاريإزح!صالذين

وارداتتناقصتبينما6الأقطاعيينوالموظفينا-هـدالأعتما

المح!ظفينالذينكمافسادالظا-!لمحصالأفيالتلاعبورافقالدلمحث

الر-!و!افكثر6الدفثبروا!شنلم

الشجصيؤ!كانامحوظسفةافيبقاصملانبينهم
لألهاشاورا-!ثىاقويةاصتاتلفيتدعمهمالتي

ضاءولاءثاالموظفينص!مناالوثكماراستغلولهدا

علىوالمساومهاساخننلفىالنفوذاعلىا!اانخملأدههف

منصبه.فيالموثظفعاديقررانالوظلألفرشر!

القسم.الحا!ذلجهاالتىالفترة.أوالأةاتذيركثرةهناومن

التيالباالضا!شووارداتالفما.الدولةاقتصاادوتأثر

-181-

http://www.al-maktabeh.com



ذا6أراضيهافيالمارةا\قصى1الشرقي!ائععلىتفرضكانت

هذهبمضأصبحالصالحالرجا،رأسطريقاكتثمافبحدا.له

وأحيانآالطريقهطعبرأوروباألىمباشرةريصدا!لبضائع

بضائعمنلبيرآقسمآأن.ورغماعثمانيةااررولةاالىتصديرهايعاد

موانىهعرءعشرالسادساغرنافي6يمربقيالأقصىالشرق

ديادوباشاشمنربمرشتناقصهذااتالأابصرةواالأحمرالبحر

الدولةوخسرت.الأقصىالشرقفيالغربيةالأمبراطورياتقوة

انحواملون!حيبم.كبيرةماليةمواردذلكجراءمنالفمانية

منالدوأتمواردتستطعولم6الحثمانياخقداعلىضغطالسابقة

منالثانيالنصففيوصدت.للنقدالحاجةازديادسدالمعادن

نأ،أوجهافيالحثمانيةالنقديةالأزمةرءعث!راسادساالقرن

انحالممنالمتوسطالأبيضالبحربلادالىوالذهباغضةاتدفقت

وانهارتلذلكتحآالعثمانىالمنقدتبكفاش-أمريكا-الجديد
.-ي!أ

تفعهـاش6(أسبرأيضاتسمى)ا!قجةاوالفضيةحدته-..

ولم.للففبالنسبةقيمتهازديادبسبب!جودهوقلالذهبسمر

فيشاملةفضية.لقداوحدةارإصداالمثمانيةاررواتاممةمحاشتجد

أسحاروغلا،النقدىالضخمعلىالقضاءفما6هى!رألبارة629.6

هي،جديدةعملةاصدارمحاولة!ذلك

في6القرش منوكان.مشرالسابعالقرنمنالأخيراص!نر

النقدانهيارعنللتحويضالدولةشو!فيااعمتانذلكنتيجة

اعتاليةالفترةفيمصرلولأيةبحثنافيوسنرى.لأالمميشة)1(شغلاء

قيمةانهياوبسببمرتباتأصحابعسكريونبهاقاممحليةثورات

ضمفعواملمنالأسبابعذهوكانت.المحيشةوغلاءالنقد

انظرت-1

تمحا09،حءولء"+ء+!33-27ةول!!،اء31934-،كو41هـ027ز05؟ا4ول4

.ول*ه!أ.).أ3ا.،؟
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القرنمنالثانيالنصففياليمنفيالحثمانيينالمساكروتمرد

عشر.السادس

انشغالمنالرابعمرادالسلطانعهدفيالمثمانيون-إواستفاد

1618)أوروبافيعامآالثلاثينحروبفيالنمساحكامأعدائهم

منكبيرةدرجةبلغواالذينالصفويينلقتالفالتفتوا(1648-

واحتلوا(9162-5879)الأولعباسالشاه!دفيالقوة

الىبغداداعادةمنالحتمانيونيت!مكنولم.6239قيبغداد

قفىفدابعالرامرادالسلطانوكان.1638سنةحتىسلطتهم

تزايدالذيالثانيالمحنيالدينفخرالاميرعلىالأثنا*هذهي

.)1"الشامبلادفيالفمانيةالسلطةوعددكبيرةدرجةالىنفوذه

الأدغانضىأنالىالعراقعنالصفوياخطراذلكبمدوانحسر

أعداءولكن.7229سنةفيالصفويةالسلالةنفوذعلىا!سنةا

فيالربعنشاطهماصتمادواأنلبثواماالأوربيةالجبهةفيالحثمانيين

هجواالثانيةللمرةوا2فصد،عشرالسابعالقرنمنالأخير

فيآنذاكالمئحانيةالدولةاوكانت16830فيفسناعلىاحئمانيينا

ذلكو.أعقب.كوبريليآلمنالحظاموزرألهاعهدنم!قوةفترة

محركةافيالحثمانيينعلىوحلفا+دهمالنمسا/ويينانتصار

9969فيالمثمانيونواوقع.7969فيوفي1687فيالثانية

حكامهابسبورعآلمع3!أاعنهدفيتزكاصلحمحاهدة

كانتالتيياهنغارعن6الملمحاهدةهذهبموجب6لهموتخلواالنمسا

فيهايوقعمرةأولهيوهذه.للحثملأديينطويلزمنمنذخاضمة

يجيالتدرالتخليبمايةذاكوكان.كمنهزمينمحاهدةالحثمانيون

التالي.الفصلاننر-1
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عنالفمانيةالدولةتخلت8917عام.وافيالمفتتحةالمقاطحاتعن

س!8*3!ثة!1(فيتز)باساروبحوجبمهاهدةلراوسياأخرىمناطق

فيادارتظاعلىعاعبئسكللةالدشضمفا.لحكسوقد

تجاهالمحليةالفملردودالتاليةالأبحاثفي،وسنرى.الولأيات

مرادانسلطاتعهدفيالقوةفتراتففي.ضحفهاأواالدولةقوة

الفتنأغلبعلىقضيكوبريليآلمنالدظامإوالوزراءاشابع

اسثمانيونهيبتهم،اووطد6أظالدوضمفبسبب.لشأتالتيالمحلية

ذلك.أعقبتالتيالضحففتراتفيفقدوهاأنألبثهواماثم

ص:عامةبصورةالدواةضمفحوللمن!-1

أ"ءسأ09.مح!!ح!*ءول!26-37زهول،14،ء!!ولء4!طأءانلااء!ص!،"!مح!3

16-631الملأ-143ز6؟أك!ول!4"!ء*م!.1731.1أ3ة9!5،لام!2-م!09
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اف!!ماهنز

العثمانيةالمولةضعففترةفي"الشامبلاد

عتنرالثامنالقرنمنالأولالربعإلىعتنرالسادسللقرنالأخببرالربعمن

علىالمختلفهالقوىصراعفيدحول.!تةاعتباشيم!!

تطورات.لتيجةاورلمحولهذإ*وكان.-!الثسا!!!رالنفو!

أ!حبضصخلالدثسنسسسررضرو.استا.لبولفي-صأحداثاومحلية

عليها.اشانمولأحداثشاثرالتطوراتهذه

؟166سئةحتىالتنم!امبلاد

ذككبمداجوسنعادمشقفيحدثتالتيالتطوهـاتلمفىأولأسنبحث
!ص

منهاك!لوائرالشامبلادمنالأخرىالمناطقفيجرتاكياضطوراتا

.ا/لأخرىعلى

ي%فالفتوة-فجمبحلثام-.دمشقفيحدثتالتيالتطو!ات

تنفريبآاحمصر!ماالقضاآ!غثماالأا

فيلولا-ا-حمداعاثة!تالقضاو6اصلم!وم!لمكانوا

و.قنتكاسنواتنجمسكطجمغاسسل!نذلكاص!رمن

اشطثباةفيهانبىادمشقفىاطمفخنبالنسمةأما..ةاحااهذهمثل

---اكأدادمحلىوأصلروميإصلا!هـهـنا6السابقة

هلنان1بينهموظهر6محلى!ممفاصلالذ.اا!لمج!عدد

هذدمنآخرون6افراالتالةالفترةفيوطين.الدمشق!ةاسمادىاأسرةمن

---.كمفتإن)\،(ةالأ

.آ32-ب03،رسالة؟آ83-141،البشامعرف،المرادي:انظر-لأ
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شوةحسباضحفباأوبالقوةاغترة11هذهفيالولأة1خكم/شاتصف

نشاروحسبر"ليسيةوبصورةنغعرضتا!تمنياوالحالأتالولأة1هزلأ

هوالفتر-ثمشقهذفيأعظمفحدثلحللي.//صالأدا!فاستانجبىل

روميأصل-منأفرادهاكثرفكا!كافيالجيش!!تالأح!سارى

فيمفيمينأغرابمناوأمحليأصلمنادا!اأجيش!الى

وسنرى.دشمقيأصل7منءالفترةهذهفيكابالضرورةليسلكنشدمشق

الأ.نلشاتيالجيشعلىبالتدريجالدشمقيونسيطركيفاسةاخااالفتراتفي

!حتإمثمقفي
1ء/فرمانأتموفص*هنمماوحهاحثماتياا!سلطاناأنذكرنا)2(أ\.-صح!

سبو!

الجيئساليالأنتسل!ا!-منأ-حمصبأنفهواليايشلحعالى

عددف!صرفعليتأثيرالفرمان1لهذايكنشلم.دمشقفيالأنكشا!ي

الأ.لكشاريةعلاقة6اونلكتبحةكاوازدادتالأ.ل!ثماريبمابينالاروامضكلير

شلأيةتكىونم.وسليآايجابيآمصالحنهموترابطتالمحليينالسكانمع

نموذهمدائرةمدشافقد.خفذينآاالأنلا!شا:يةاضشاطالوحيدالمجالالشام

طائفةتذهبكانتحيتحلبولايةالى6عشرإسالسااقرناأزاخرفي

اميرياأيوالاتحصيلنمماكا-خدلفرضوأحبانآ6للخدمةسةكلمنهم

دقتاللهمالدولةدعوةدمشقان!سشاريةاستغلووراسلايةاإقرىمن

ومارسوآ!.هناكهماغتراهذفيي!الثائر
حلبو،ةا!ضطر6-منهمالناسضجحتىالأموالوابضزازاظلمامنكثيرآ

قريبجا.لبلاطباشاعليبمساعدةبالقوةالولايةمنواخراجهملقتالهم

جا.لبلاروباشاعليالمداءإبينهنازمن6كلسمحاكمجانبلا!باشاحسين

قآكاخداورديهؤلأءدمشقاغضسالرلةبيناشتهرص%-ءوقدوالأنكشارية

-

.154ص-انغلر1
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غربا،كانواأنهمعلىأسماؤهمتدلالذينالكرديوحمزةيناققره6يناق

.إمشق)9(عنبا!،صل

تيو-.مختيفةبعيياملاغترةاةفمادمشقانثشاكأيةتمردويفسرت!

الألثثماريةوانض!با!وتدريبتحندالظمةاختلالا--!بماملفي

اما،هـوغيرعلىدمشقا.لكشاريةانفتاحلأوكان.)2(الدولةفيعامةلأشبآب

صموفهم.بينالفسادتفشيازديادفيوعاعلااحاماالأ.لحظاروعهذامظهرأ

ب!بالأعوالابضزازممارستهمفيالأنبهشا!.بةفساديتجلىأنالطبيعيفمن

هذهفي6يلجأونجحلتهمأعمقأسباب!ذولكن.ذخكعلىفدرتهم

نأاقالأشارة)3(سبقتفقد.أنفسهماغناءلةمحاشالىكابالذاتافترةا

ازديادعردهالأقصاديالوضعفياضطراباتحا.ليكانتاحثمانيةاإتالدر

منالفضةلمتدفقتعرضهاو6ذلكالسدمواردهاكفايةوعدمءللنقدحاجتها

،الحاجياتأسحاروارتفعتالعملةفيمة6كابنتيجةذلكفا؟هارتالجديد-المالم-

اأصصتطنث!نمماالجموسثمانيينألحنوداافقار،علىلمرلكاثرصحالكفدمنرأكثير%الطاتتق!!مى

انهياراثرالتاليإلفصلانممااجوسنحا.اطقتال)ث(،بالتاليكاصلا-مم

مصرهولأيهفيالفترةهدهفيحدثتانتيالحساكرثوراتعلىالنقدقي!ة

كانقحطط!يعيةاملبجانبعو6مسؤولةالأقتصاديهكانتالازمةأنهذهيبدوو
--!-ص------

أدىالىحدالخبزأسحارفارتفعتالشامبلادفياحبوباغلاءعن6والطاعون

انالأفىالنا!علىازدحمو6موسينارراشرفالمعاصر)5"المؤرخابا-يغرالى

وقبرصمصرمنالقمحاستيرادفيالدولةصهودتنفعوا-6دمشقنمما

،592-6!42ص:انظرأيضا،045-،4944-،2،85،912-،المحبىانظرا-،

،ا-،البوريني؟ب313،آ802،آ691-ب5!1،الس!رلطف،الغز!!

كامل؟022-3،912!.لطباخا؟277-276،لأ32-2،551-61!0 ،3-:انظر؟26!1-22!1حلب،أصاء3،حلبتاريخفيمبالىنركر،الغز

الغزكط.كاملا:يليكماباختصار؟المص!درمذاسيذ!لر:266271

.74صانظر-ع

.182صانظريم

.172عىانظر-ث

ب،0337،033،موسى.الدينضرت:آنذاك!مشقفيالاقتصادىالوضتعاسلافظر-5

.388،ب385،ب342-آ342آ3!ا.،آ933،،آ338
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التجارجشعوكان.أسحا:هإارتفحتماعرعاناذا/،سواقفي:طرحه

جذورهاولكنءالأزعةتفاقمعنماحدالىمسؤولاالأفرانوأصحاب

.التجارعلىجشعبالقضاءعليهايقض"لمأنهبدليلذلكمنأعمقكانت

كافصها)1(تصكخاصةنقديةعملةوجوددمشقة!!تالازمة

يدركنمو.استانبولفيالسلطانياعنقدالقيمةبالنسبةقيمتهااختلفتشقد

هوذنكعنالمسؤولأنفظنواللازمةالحميقةالأسبابدمشقفيالشمب

عدمفييحةالثمرانإنقوابتمابيقعادةيقوموناكانوايناون11القضاةتهاون

ءوقدعليفماواشتثوافهاجموهم6المحتسب1بدو!وأحيا.لآ6بالأسدارالتلاعب

نجفحلاندفحواقدالأنكشا!يةأنويبدو.أخرىكلخاسباتفيذخكثلحدث

آموالابتزازالىكاالأخرىالأسبابالىبالأضافةء9!صاديةأ1الازمةهذه

حدواقدحلبولاةكاناواذا.ذاكا!سهولةالأ!باففيالفلاحين

الموضىاستفحالعلىيقضكمهذ!فا!بالقوةدمشقانكشاكأيةتسلطمن

دمشق.فيالأنكشاريةبين

القرنمنالأولالنصففيدمشقفيالأنكشار.لةزعقاءبرهـبينوقد

أتبااعهمهـلحشكلواالذينالتركمانيحسنأسرةمنأفرادعشرالسابع

إلأرناؤوطاابنعلييضأأبرزشنر)2(دمشقفيالأ؟كشا:يةعددربعحوالي

وفد.اوعلي)13خداورديابناه35011!"/1625فيموتهبعدخلفهارزيا

فيهاءادورآكاغزةحاكمرضواناررىمملوكأسابقآوكانءثيوانلح!ت

من.بلغهمابسببوكا!.الفترةهذهفيدمشقفيالأت!سشاشيالجيش

،حء

دمثييق:فيتصكخاصةاعقلةوجودحولانظر

01!س!.ط+،3س!ول5،،57لألأ"ء3ء4*5ول5أءلاع4س!،+!لأ!ول3،ء+!لا!55ح،ولفىأ

ذأط!4،ءلا1303.3و3!"3+ول،+حه،1727?د.107،)).688

كا.-+-.--ولء+!!،5:يليكماباختصارالمصدرمذاسيذكر

!ءمح!+شه!!53لاع!ء!ء!2-9ثبه:كتابناصاأنظرا

عر،اتئانيالقرنأعيانفياللمررسلك،المراديخليلمحد"3،427-،المحبي

انظر:،(66!اسنةبش!مادفيطنهجديدةطبحةصئصرت)1013بولاق،أجزاءأربحة

ايفما:انظرثالمرر0سلكا:يلىكماباختصارالمصمرمذاسيذكر63:،2-

.185-2،561!؟ينيلبورا

.3،561-،المحبي
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نستدلو.\(!انكيوابابناشخص11هدا!شخصعرفاليه/انتسبااذاانهاسلطة

ورغم.دمثييقيغيرأصلمنا.لهمالبارزينالأ.لكشارية!ؤلأءأسماءمن

كاوالالثالئا.ليالجيلينفيوخاصةكااليهاو؟ا.شسابفمدمشقفيبقاءهمأن

مجموعاتيشكلونبقواأ؟همالأالمحليإن1السكاقبينوبخهممابقرفد

فيإخولطتحارضوالمحليبالنفوذتتمتعشالسلطةتواهـثإلجيشفيمتميزة

بإنالأروامعددخاصةتناقصبذالمثش6الأ.لكشاريهطائفةالىأتباعهمااغير

.دفوثهمعلىالجيشفيالأ.د!شاهـية!ولأءسلطةشا.دحكست.الأنكشارية

دمشق.وأعيانباكابريحرفونأصبحواانهم1حتىمشق6في

عشر6اصسابعانالقرمنالأشلالبعفيالشامزلأةسلطةوكانت

الطروف.بحسببالقوةأوبالضحفتت!يزكاالسلطةالرابعمرادتوليقبل

فيتحد.بهممنالمحنيالدينوفخر-ا.لبلا!اشا1ءايأضائراناتمكنققد

يةالأنثشاراشوكةيتقوآنلأةاساضحفنتبجةمنوكاق.)2(المحركة1ساحة

فيبالتموقءانضباطهمضمفبسبب6ذاكبحدالي!تمرونم.دمشقفي

هربمثلا1501/6016ففي-.الشامولاةف!ااشر؟كمالتيالحملات

فيسجلهموكان.)3(جانبلاروباشاعليالثائر1ضدالقتالمنالأ.لكشارية

.مخزلأ)4(المحنيين1ضدالحملات

الان!شااريهنفوذادأ:6االرابعمرادالسلطاثعهدوفي

نشا!بسبالولأة1سلطةاتهذإاسقتافيادتازداوا،دمشقفي

واليقنل1624-3309/1623صنةففي.استانبولفيآنئذالادارة

الأمناوفرض6دمشقفيالأنكشاريةكبا!منوهوإغجفرانابنالشم

32يوذاكدمشقا.لكشا!يةزعماءأحديهوانأيضأوقتل.)5(المدينةفي

الدينفخرالسابقحليفهيدعلى1623الثانيتشرينل!ه!.1/69محرم

"ب802-آ802،السمرلطف،الغزى!1،03-،السابقالمصدر-1

202صانظر-2

1277-2،276ص،البوريني"137،-3،المحبي-3

.3،367-!7!2،لأه،\-،شدياق-4

.31،منجدنثر،حمعةابن-5
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علىالثفمواليقضى9162-3801/1628سنةوفي.إلاني)1"إلمعنيا

الظلمةبعضوكات.()2زمنهفيللصوصاوإنحدمتينةالمد1فيالمشاغبةامحهخاصرا

فآصدردلحاجالمرافقإبئأخجارعلىاالماليفرضونوال!سموةلمحريةفييجلسون

سلطةازدإدتوقد.ا!)3(المظا1هذهبازاله430116/لممإفيأمرآالسلطان

.6359):(فيا!ثانياالم!:ياررينافخرالأميرعلى/القضاءبحدالشامهـلأة

الأنكشاريةاأعانأحداشاماواليفتل1637-4609/1636سنةففي

أرهب9639-4801/1638-نهشفي.ا!باغااب!تاو.رسمىدمشقفي

محرمياصثام11واليدتلوفد.)15المدينهفياطصوص11اغساماشافي

)6(.دشقيةكباهـا.لكشارم!تهوش!ا!؟الأكأ.لاؤوب!تعاي91642/نيسان520

التاريخيةأبحادهاضمن.لض!ثازلممتفر!ةالحوادثهذهالى.ا،نضاذا

نظرناإذاولكن.طبيحيةتبدوأدثاحواإهـددمثلانالقول1لآمكن

ندىأوالأنكشاريالجيشفيسواء/المقتولونحازهالذياضفوذاالى

وربطناهاالتاريخياطارهافياحوادثاهذهاوضحناواذي6دمشقفيالشدب

فيماضدهماتخذتاضياوبالخطواتعامةبصورةالأنكشاريهنفوذبزيادة

دمشققيالنفوذعلىالصراعمنجزءآتشكلالحوادثهذهأنلرأ.بنا6بعد

بينأثحدايذثهذه-الخو3ادتزاوقدالأنكشاريةوزعماءالولاةبين

الأنكشاريةبينقتالحدث6489-164لآ5701عامففي.الفريقين

التي!الحملهاثر!ههبملبيظهرو.دمشقفيالمتسلتموأتباع

ح!.
نزاعحدثودد.صفدبلادعلىالتالي0الحام!بالشامواليباشامرتصى

بينالقتالالىأدىالوأليوجنوددمشقانكشاريةبينالحملة1أثناء

الطرفينبينالحلاقاتتأزمازدادوقد.دمشقالىالحملةورجوعيقينالفر

تكأوزضد0165-9501/9164فيالشامواليشنهاالتي؟الحملةفي

2-،عليكرد؟1،701-،الدررسلك،المرادى"203-!3،92-،المحبي-1

.ب!.3،السمرلطف،الغزلى،2!ه

.31،منجدثس،جمعةبنا-2

.32،السابقالمصعرنظرا-3

.211212صانعلر-4

.33،منجلىنثر،حكحةابن-5

.\.اهسنةأصماثفيمقتلهيذكر33ص،منجدنئر،ابنجمعآ!3،156-،المحبي-آ
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اسقتالفب%ذىبأيهؤلأءيصبولم.الانكشاريةفيهاواصطحبالشوف

الأشضراكالأ.لكشاريةتجنببسببربما6وجنودهالوالي1فيههزم/الذي

.وحدث)1(لذلكنضيجةالأنكشاريةعلىالواليحقدوقد.اقتالافيالفحلي

فحمتدشقفيالأنكشاريةمنرجلاالواليجماعةقتلأنالسنةنفسفي

حدث1651-6109/0165سنةوفي.أسواقها)2(وأغلقتفيهاالفوضى

أضحفهم.مماالأنكشاريةأفرادمنخمسمائةبحياةأودىدمشقفيطاعون

علىللابقاءحرصأأكثرالأنكشاريةجعلتالمصيبةهذهأنيبدوولكن

بحد.لفودهموتعاضم.الواليجماعةمعذ،اتهاالسنةفيفاصطدموانفوذهم

يحكمونبألهم1653-6529//6309سنةفيأوصفو/1/انهمحتىذاك

منالوافيطردمنالسنةهذهفيالأ.جشاهـيةتمكنوبالفدل.دمشق

يقيمكاتالتيأصسرايااعلىاالقلحةمدافع11وجهوبأنهددوهأنبعددشمق

الصوبايمبيتالأنكشاريةنهب1655-6509/1654سنةوفي.فيها

.)13الوالي1أتباعأحدوبيت(الشرطةمدير)

لةالأ.لثشاييتسل!وزيادةالفترةهذهفمالأة11ضمفأسبابومنر

اسثماليةا-هـوو!عىآ11ضحيهب6بأفرأدهمسابقآحلالذي1البطش(زغم

اكمضاءتلتالتيالفترةانكما.صى\ثحىاثحث-ا.لسلطاص!مثصاد-اليرإشس

إلأمراءقبلمنءفويةتحدياتفهاتظهرلماصا.لياالمحنيالدينفخرعلى

جحلمما6الشامولاةل!سل!كاارريناقخرتحدياتغرآرعلى6المجاورين

اتمخابم-وافسحكا-اثداخليةبخلافاتهاتتلهىدمشقفيالقوىمختلف

--------

(ا-لالثشارية".لفوذاز*يا!علىادلولأ.زعمائهمللان!ش!بم!ا

بحد-!افذ.-اطجاحبه!.الثساجم!.-!6امم!اابخ!صآنذأ!الدآ

للخأجأمرأءيحينونكا.دواالذينالمحليينالأمراءنفوذعلىا!-دنفخرقضاء

وأححبحالأمراءلأءهزضحفء"4"عشرالسادسالقرنمنالأخيرالربعمنذ

عليه.اطمحافظةللحاجأمرا،يحينونكاسلطتهمبازدياد6الأن!ضارية

.37-63،منجلىفثر.جصحةابن-1

.آ14،إورقه:انظر،.7859ح!ثا)))(418رقم،برلينخطوع!،جمحةابن-2

.ب14114،السابقالمصر3

.157صانظر-4
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به!ى*تيم!--....
النضفمفيأ!ثما.لييماخؤة!طضااهلربهنريةالأدارةهدت-د

!.أسصةأفرادمنعد!عينحينعشراصيا.اإلةرنءناخانيا

الأعغاالصتدرمنصبشغلمناولو؟إن.عظامأصدورأ!ؤ؟

-1656بينالفترةفيشذلك!وبريليباشامحمدالأسرةهذهمن

،ا،لأيات1فيالأدا:ةعلىيةاإرنرإلأ*ارةادوةانحكستودد.1663)1(

وفي.دشحقيها.لكشا:!ضتثا6لدلكتبسأء..نر11-شدر

اضانيةاالممرةدمشقعلىباشا!!تؤىعين1657-6701/6569عام

انكشاريةمع؟9164-5801/6489سنةفيكاسابقأتخاصمقدوكان

نأمنالآتدشمقان!شاريةفخاف.صنكدبلادءفالحملةفي*مشق

من6وخمسماءلةبألفريقدءكبيرعدديردافقهكاتشانه!!سيما

آ.لذاكالان!صشاكأيهكبارأحدبدأش.(بوسنةالىنسبة)الشناقاجنودا

-

الذيباشامرتضىضدالدمشقيينبتأليب1(2(المرعشياسلامعبديدعىو

منومنحوهالأ!خلفاؤهمالهخرجحتىالقطيفةالىوصلاتما

.!-وعيندشمقمنمتساصهوطرد6استانبولالىفمادكادشمقدخول

ةله)3(خلفأالطياربن(باشاأحمدأحيانآيذكر)باشامحصدالسلطان

السلطلاوأنلاسممانفوذمنوزإدللانكشاريةكبيرآظفرآهذاوكان

الرابعمحمدالسلطان1أنالسنةهذهفيحدثوقد.الواقعبالامرقبل

الشامبينهاومن6الولأيات1بحضمنالجنود1منفرقآيظتتأرسل

باشاحسنحلبواليوعين.روميليةفيالقتالفيللاشتراك6وحلب

والياليهوانضم6وحلبالشامجنودعلى(عسكرصاري)عامآقلألدأ

والقواتمنصبهباثاحسناستغلوقد.الأ.لكشاريةواالطيارابندمشق

كوبريليباشامحمدبقتلالسلطانشطالبالعصيانفأع!نلديهتجمعتالتي

الطيارابنوأيد."ذكركماالحسدبداعيذلكوكانكاالأعظمالصدر

1311-4،903-،المحبي:ترجمتهافظر-1

،2-،المعبىويصفه،الاصلدمشتىليشانه،ولدحيث،مرعشالىنشبتهتدل-3

دشنقانزيلبأنه؟417

.7859"*")(418رقم،بزلين!وعل،جمحةابن؟2،418-،السابقالمصدمر-3

،.ب14ورقة
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بالغاءيأمرالسلطانأرسلفدو.عصيامنهفيباشاحسندمثمقانكشا.يةو

با،دهمءالىباشاحسنامرة-جتوضحواالذينالجنودثرجوعاحملةا

واليالسلطانفحإن.اصورةاآعلنش6السلطانرسولقتلباشاحسنولكن

وكسر،هزمهما.لهالاباشاحسنلقتالاتوالقواالولاةم!توغيره6بغع!ا

منذأكبحدينفضوتالجنودوبدأ.ا!سلطاناأرسلهاأخرىقواتأيضا

الأمانيدااجداحلبفيواأعطىءوبلدهمالىالشامعسكرءفحادباشاحسنحول

بهفتكاصهاواولآكأحلبفدخل6مرعشفيذاكاذوكانءباشالحسن

ذنكاثربحدتقفىكاو9165شبا!9609/17لالاشجمادى24فيبجماعتهو

نسبة)الحسنليةبقضيةعرفتالتيالثورةهذدا.لتهتاشهكذا.اتباعه

.لتيجةالشامولايةعنالطياربنباشامحمدعزلوقد.(باشاحسنالى

الذيالمتستمبقتلالسلطانوأمر.ذلكبحدوقتلءباشالحسنلتأ.بيده

القادرعبد9601/9165فيعليهاواليآوعينءدمشقفيالطيا!ابنأقامه

تموز9601/18رمضان27فيفقتل(باشاقدري،أيضايذكر)باشا

منوكات6باشاحسنأيدواالذيندمشقا.لكشا!يةكبارمنعددأ69!ه

.وأهـسلالتركمانيومحمداليازجيالباقيوعبدالمرعئسيالسلامعبدبينهم

حتديافيتقدر--با3قولالحنورد--ا-لمابيمنقئدمشقالىالسلطان

-آلمذينةابوآبواالقلعةعلىلمالمحافظةفىألكساثحكت--م!ماووصاحتفأزا

القا،تمعلىالمحافظةالأن!شاريةمهمةوأصبحت.هىلتهااهـلأسييي

يقي!وناستمرواوإ،بالواقعذلكينفذوالمأغلبهم/ولكن6إلحاجطريقفي

اليهينضمأنباشاحسنثو!ةأثناءالسلطانخشيوقد.دمشقفي

72عىانطر1-

الاوراق،.7839"*(41)418،رقمبرلين،خطوروجمحةبنا:الاحداثمذهحولنظرا

المحبي،؟ب1-آ1،تاريخمنقطهقى،جمعةابن:أيضاانظر؟بلأ5-ب14

أرسلوااادينقولالمابرع!أنالمحبييذكر)4،311-،2،78-97،418-

ابنجمعةذكرهالذي1جنديالالفي1وقماعتمدنا،قد.جنديثلاثمائهنحوكاندمثشقالى

ثلاثمائآبحدودتكونأقوياءانكئشاريةضدالدولةترسلهاطديببةحملةانلايمقللأنه

صواليالجنودمنمحهوكانباشامرتضىطردواأنسبقالانكشاريةوأنلاسيما،جندي

)271-3،268مب،الطباخ:أيضانظرا؟(جندكطوخيسمائةالف

-1!3-

http://www.al-maktabeh.com



*عاهماوهذا6العثحا.ليةاسسطنةاويهدإوا6احثمانيين)1(اأعداء،ا!فويونا

بالثائرين.والبطشبحزمللعمل

قولالقاييطائفة:الأ.لكشاريةمنطائفتاندمثسقفيأصبحوهكذا

يحرفونأصبحواالذينالمحليةالأ!دكشا!يةوطا6القلعةوهـهـكزهم

فيها.يسكنونأو*مشقمنكا.لواأفرادهمأنبسببباليرليةبعدفيما

فيالبارزينالأنكشاريةأفرادمنكثيرمقتلأنالىهنااضنبيهاويرب

الآنالمجالأفسحقددمشقيغيرأصلمنكانواالذينالماضبةالسنوات

وشرى.اتبالمراأعلىالىوالأرتقاءالأنكشاريةالىالانتسابللدشقيين

يحتبرونأصبحوااليراصةالأنكشاريةأنيهفالتاليةاتالفترادراسةفي

ارتباووبسببالدمشقيينمصالحعنتدافعدمشقيةعسكريةفرقةاواعبا

أ.فرادها-!-ا!حمصا

الىأ.سلواالدبنفؤلالقابياجنوداآغاأنهنا.لذكرأنويخ!!

صيد!ولايةعلىواليأبتحيينهءكوفىفدالد!.دارآغاعليواسفه!د-

وصفدبيروتمعصبداصنجفيمنوتألفت0166فيا.شئتاضيا

يةلوا،اهذهكانتاذافيمااضاكيدبا9.لد!يأو.)2(اشامايةولأمنسلخاينللذا

أسبابآهناكأنالأ.اررفترداراآغالحليكمكافأةاضعطىخصيصآأنشئتقد

خوفآالشامولأةسلطةمنالحدمنهاالولايةهذهتأسيسالىأدتأخرى

لأسيما-الاذهانفيلأ.بزالباشاحسنأخائر11ومثال-نفوذهماتساعمن

عهدفياغترةاهذهفيقويةكانتاصانبولفيالمركزيةارة6الاصلطةوأت

الذيالشكلعلى6دمشقفيتطوهـالأحداثأنكما.كوبر.لليآل

ويفسر.الداخليةدشقبشؤلأونالولأةمنأكبراهتمامأاقتضى6أينارا

علىالحثمانيةالداولةبحرصءأخرىناحيةمنءصيداولأيةتأسيس

انظر:-1

!.!أ"،ول(لا!حلأولا،)0،3!+أحعس!1،4+د!أهء!ا"ه،+6+ه1307.6،حط+8ءوللا،س!

.9017مح!07519!))026-ك!.3

مذهلتشكيل،عث!رالسابعالقرنمنالاولالربعفي،سابقةمحاولةحوليانظ--2
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التطوراتهيفما.اضانيااررينالمحنيافخرثو!ةبعداصنانجبلامراءمرالمحبة

؟الفترةهذهخلالالمجاورةالمناطقوفيابناتجبلفيحدثتالتي

الفرنمنالأخيربعاس!افيحدثت-.دمشقخارجالمح!راتلأ

ال!ينفخرشهرةإلىألبنانجبلىمنطقةفىتطوردعدةعشرالسادس

خر!هبوادىاتلوالواحدالمحلمينا!مراءواخضاعهوتسلطهالثا.ليالمعني

أنهالىالأشارة)1"سبقتوقد.اشامابولأةإصطدامهالىبالنهايةنوسعه

الذينا!ليينالأمراءمن6عدأغترةاهذهفيالشامبلادفييوجدكان

أسسعلىتقومقوتهموكا.لت،المختلفةالصناجقعلىحكامآبحضهمعين

المختلانإن!الأمراءالفمااعترفوقد.اقطاعيةأومذهبيةأوقبلية

قدالأمراءهؤلأءولماحمان.مختلفةلأتبمحليإنحكامآبحضهموعينو!

وهي6أ،ادواسيكلفعليهمالقضاءوكانمحليآوسلطتهعوجودهمأ!لبتوا

بهمالى-الأعترافعمدتوراك،من--ا!كرا6اضحفافترةبدايةفي

ضمنتالدولةأنفيذلكيفيدو.محليينحكامآخضوعهعفشحيينهيموشراء

نتركهاأنعنعوضأمقاطحاتهمعنالمستحقةللضراذبدفدهمكبيرحدالى

بأنالاعراء!ؤلأءمنأيضالةاررواوأفادت.كتائر*تسلطتهمرحمةتحت

ارروتةاوكانت.البدوبينسلطةأصحابلأ.اطحا.%عىاءبعضصهمعينت

بأخرى.فئةأوعليهي!اميرسلطتهابقاءتضمينأخرىناحيةمن

أ،مرا،التو!حطماضانيااررين-المحنيفخر.االأميرطموح،ولكن

واقسيفاأضركماناعسافآلأمراءالشو!فيالمحنيين1وازن؟وقد.المحليين

توازنتانالأصهاتانوم،نت.الشماليولبناتطهـابلسمنطقةفيالأكراد

واسعةسلطةعسادف.منصورالأميراحرزوقد.الأخرىمنهماالواحدة

بهواعترفءوحماةالملأذقيةاحدودحتىنفوذهومدطرابلسمنطقةفي

اسننمانياا،الي1-انبالى1572سنةفيالمنطقةهذهعلىأميرآاحثمانيونا

التيالبلادا،وخضتءبيروتفيوجامدآايابرابنىوقد.طرابلسفي

سلطتهاتسباعخشوا6البدءفيشجحوهالذينءالحثمانيينأنالا.حكمها

.-162165صانظر-1
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وتوفي.9157سنةافيطرإبلسعلىاليآاوسيفايوسف!.،فسهفحينوااالآن

لآأمراءآخرهذاوكانمحمدابنهفخلفه0589فيعسافمنصورالأمير

وأصبحتكاسيفاباشايوسفقبلمن0959سنةفيقتلوقد،عساف

.9(سيفاآلبيدذلكبحدلبنانشحمالفيا!سلطة"ا

طريقهافيوهي6مصر)2(خز.لةهوجمتأن1584سنةفيوحدث-.

ءوالدالمحنيقرقماسالأميرازهموقد.بلبنانعكارمنطقةفي،استا.لبولالى

منافسه-!يهيدسوكان؟للهجومبالتخطي!ءالثا.ليالمعنيالدينفخر

الخزنةعلىالمعتدينلمحاقبةحملةالحثمانيوتأرسل!2.سيفاباشايوسف

زوجتهولجأت6مختبىءوهوذاتهاالسنةفيوتوفيقرقماسالأميرؤكرب

المواكأنةالخازنآلالىيونسو6الأما!ةفيخلفهالذي،اصدينافخربابنيه

المعنيانالأميرانوعاد.سنواتستلديهموأقامت6كسروإنمنطقةفي

اندينسيفالأميراطماخابالحمايةوتحهدهما6الشوفبلادالىذلكبحد

بايوأئهموحمايتهمبحدفيماالموأرنةعلىاررينافخرعطفيفسرو.التنوخي

وتمكن.لديهمستشارآالخاشنآلأفرادأحدعينوقد6الفترةهذهفيله

التغلبمن،القيسيةمناتباعهبمساعدة6الثانيالممنيا!دينافخرالأم!ير

عدوهمنالأنتقامالآنهمهوجحل.عودتهبعدعليهاليمنيةتآمرعلى

.ييي!آ)"(كانباشايوسفأنبينهماالحداءفيزادومما6سيفاباشايوسف

يمدأنالشوفبلادفيالامارةتسلمهاثرا!دينافخرهدفكان

انشرق،فيالبقاعوعلى6سيفاآل.دفوذءنطقة6اشماليااصنانعلىسلطته

البقاعفيسلطتهاوطدتبدويأح!حلمنأسرةوهمفريخآلنفوذمنطقة

علىالاثناءمذهفييحرصالدينفخروكان.الحنشآلعلىاغضاءابعد

لمولكنه.تأخيربدونالميريمالوبتقد.بمبالهداياالعثمانجينعطفكسب

نأوبحد.بسهولةطرابلساليواسيفاباشايوسفعاىالقضاءيستطع

،فىول"+ولءط،))71..72؟383،موسىينلداشرف"6-2،5-،ياقشه:نظرا

147صانظر-2
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الىوضم8959سنةفيالكلبنهرعندمحركةفيعليهالدينفخرتغلب

بينهماالمنازعاتشاستمرت6فاسترجعهاسيفايوسفعادكاب!يروت"سلطته

ثانو.6279سنةفيسيفاآلعلىالدينفخرقضىأخيرأو.سنواتعدة

توسعهمنوحدواءاررينافخرجنبفيسنحوكةاغترةاهذهطوالسيفاآل

.الجنوبشفيالشرقفيالتوسعحريةا،بقيتولكن6الشمالفي

هذهفحاكم.البقاعثي.دجاحآأكثراررينافخرسياسةزكانت

وخاصةالعثهمانيينأخافحدالىسلطتهاهـدادت1قدفريخبنمنصورالمنهطقة

صفدصناجقعلىسلطتهمدقدفريخابنمنصوروكان.الشامولأة

اطا،مواوملتزمأعليهاأميرأبهالعثمانيونواعترف6نابلسووعجلون

ضدإيبيةالتأالحملةفياشتركأ.لهكما.فيهامن9ا1وطدأتبحدالأميرية

:في.5849سنةفيمصرخزنةعلىبالهجوماتهموا1ا!ذينا:غيرهمالمحنهيين

احاجاعلىأميرآفريخابنمصورالأميرعين0915-899/9589سنة

منصورالأميرعينوقد.التاليالحامفيالحاجامار6هـوإستمرص!ثفياغساميا

عليها.بسلطتهاعترفآااصناجقاعلىحكامأهـاتباعهأبناءهفريخابن

اله.ازديادمنشكان انهكما،البقاعفيعظممةعد!ضألنة

وخصها6الباشاسرايةكاجنوبيدمثمقفىكبر!حالدرويشمةدأرأبنى

ويدل6الشاميللحاجكأميرا،مقرألتكوتبناهاانهويبدإش.الكتنيراصذخبا

منصورفياشاماشلاةوجدشقد.المنصببهذاللاحتفاظطموحهعلىهذا

نقمتهموبدأت.منهاضخلصافحاولوالسلطتهمي!آاب!ن

صفر91فيباشاسنانبنباسثامحمدالئمسامواليسجنحينعليه

فريخبنمنصو.الأميرابنقرقماسألامير0959الأولكانون999/17

عنأفرجانهورغم.احاجاقافلةشأسعلىدمشقالىأبيهمعدخولهاثر

52فيجرتفقدءالثانيكانون999./21الأولهـبيع16فيقرقماس

6السلطانمنبأمر6أخرىلةمحاش9959الثانيتشرين0001/12محرم

آنذاككانالذيفريخبنمنصورالأمواإكأةومصاقرقماسعلىللقبض

بالقاءفريخبنمنمورعلمأن2وما.الئساميالحاجعاىأعيرآفيالحجاز
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يقفيطرمنزلوهيالبلقا?منهربوالحاجاما!ةتركحتىعلىابنهاغبضا

ا\مير1علىمنصو!مصنجقعجلونالعثمانييننقمةمناستفاد.وقدالحاج

محرم18فيعجلونفيحكمباهأخلفلذيامساعدةبننصوهقاالأميرابنحمدأ

منصبشغلقدقا.لصوهالأميروكان.1915الأولشرين0009/91

للدولةاشتكىأنوسبقكا)9(فريخبنقبا!منصو.سنواتلعدةأميركاساج

ابنمنصورقتلمنالشاموافيتمك!نوأخيرأ.منصو!سلطةازديادمن

الأميراشاشترك39016الأولكانون2001/7لالأواربيع13نم!تفر

منصو!6أسرةأفرادبقيةتتبعفيالشاموافيمعبقواتهالمحنيالدينفخر

.التافي)3(الحامفيمقاومتهمعلى*وقضي

على!سلطتهعكللىالقضاءمناللفيالدينفخراستفاد

مالوتأديتهطاعتهبس!عنهراضينالدثمانيونوكان6صفدحتىاصقاعا

اخني6ااصقاعاسيط!علأمناقتصاديآارري!تافخراستفادشقد.الميري

الأمراءءالحرفوش1آللهفخضعلبنانجبلفي.دفوذهمنذلكزا!كما

مخروتحملكاالتيموا*يأمراءوالشهابيونكابعلبكمنطقةفيالمحليون

وللاش.اشام)3(اولاةتجادالأسرتينهاتينعنالدفاعمسؤولةالدين

وفخرالشامولم،ةبينعازلةقوةيشكلونكانواارزينافريخآلزوال

6الولاة2دهؤلامباشرةالخاضع6اصقاعاعلالأخيرهذانفوذوامتداد6ارر.بنا

آصبحالتيانمطقةوأنلاسبما6الطرفينبينامنافسةواالأحتكاكصتزاد

دمشقبينبطترالتييةالتجارااطرقافيهاتمرينكانتاررفخراعليهايسيطر

المثفيبدأت.والحاجقافلةسلامةفيتتحكم،ووفلسطينمشق"بينفيالساحلو

ينلدفخراأقاملاةاو11خطرلمواجهةش.اشامااولاةبينوين2ررا!وفخرالمشاحخات

جند6أنهكما.فيهامصالحهلرعايةاستانبولفيا،6وكلآبأي6عيونآ

؟1،186-،البوريني؟203-3،102-،السائرةالكوا-لب،الغزلى:انظر-1

.157صىانطر

؟اأ193-ب093،آ338-ب337،موسىالدينش!ففيالاحداثهذهصل!انظر-2

،426ء42؟4،-المحبي؟ب21ى2؟-آ212،آ211،آ!187السرلطف،الغزلى

.2،241-،عليكرد

.66،الدينفؤتاريخ،المملوف؟592-4!1،2-،لخ!دياق:انظر-3

-891-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أفرادهس!يخاصأجيشأكااغيسيةواالدشوز1منأتباعهالىبالأضافة

مديتشي6آلمعباتصالأتوقاممنطقتهفيالقلاعوحصن.بالسكبان)ا"

ولتنشيطوالفنيةالحسكريةالمساعدة1علىالمحصول،اصاايطاتوس!انيافيحكام

منطقةفيمزدهرةكانتالتياحريراتجاثةوخاصةمعهمبلادهتجاشة

الأنكشا!يةكبارأحد6كيوانبتأييديتمتعالدين1فخروكان.)2(الشوف

.غزة)3(حاكمرضوانالأميرمماليكصتسبقفيماو،الذيكان6دمشقفي

الشاموإلأةلموا-هة،"لفسهبتقويةاررينافخرإنشغالآوقد

فتفسوافلسطينفيادحليينا،مراءمنعدد6اصنانفيسيفاآلوأعدائه

حسابهم.على.لموذهموسعواالذينفريخآلعاىالقضاءاثرما!عداء

1501/سنةتوفيالذيغزةحاكم:ضوأنبنأحمدالأمراءهؤلأءأضهرو

كاك)5(وال!عجلونبلاداميرقانصوهبنواأحمدء7016)4(-6069

2016-0109"/1069فيوفاتهبحدخلفهالذي2اطجوناحاكموطراباي

حاكماللهعبدبنفرشخوالأمير،يضأ)6(ألهتابدلآحيفاوكا.لت6أحمدابنه

الأميراشقيقبهرامالأميرمماليكمنبالأصلكانوالذيوالقدسنابلس

آخرال!أيرصتتنتقلاعثا!يالحاجاامارةوكا.لت.سابق!أ)7(غزةحاكمأن!ضوا

وتحرض.عنهماررولةارضىرقوتهمحمسبالمحليين611الأمر1هـؤلأءمن

.ونفوذهقوتهلأزديادنظرأاطموقتالهالدينفخرلضغطالأمراءهؤلأء

كما6العثما.ليينا،لأة1معبالقتالينشغلحينعنهميخفضغطهوكان

.76صانطز-1

انعلر:-2

ول4احأ!+13)،"3"ا)أهس!43لا!كاأطول4لا!)71*!اءغافىلاك!30؟ه3*ول..107):صأس!

+!لأأطولء3"+ءأء444ء-!ط!ا!3+أ1)(-16230945و!"3+لهةه،55،1."ه.78-77

3)أءولا:يليكماباختصارالمص!سهذاسمذكر

.918صانظر،203-3،992-،المحبي-3

؟2!1-1!1،1-،رينىالبر؟!!3،2-،!18-1،187-،المحني-4

.آ187،السمرلطف،الغزي

.163صانظر5

.2،273،928-البورينى؟1،221-،المحبي-6

.2-،1،202-،البوريني؟2،417-أيضاانظر،3،271-،المحبي-7

.164صانظر؟!38
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جا.لبلا!باشاعليمععشرالسابعالقرنأوائلفياتتحا!حين

حلب.ولأيةفيثارا!ذيا

عشراصسابعاالقرنوأ/وائلعشرالسا*سالقرناخرأوافيظهرت

حدوثوليس.حلبشماليمحليونمتمردونأ"لارهااضطراباتعدة

فقد.الغريببالأمرارزاتباوالفترةالمنطقةهذهفيالأضطراباتهده

بعودمختلفةوأقلياتامأقواإضول:الأ.ايةبينسوردالحدشمنطقةتسكنكا.لت

ساعدتوقدبالثغوهـ.تحجالمنطقةهذهكا.لتحإنالفترةالىبعضهاأصل

اللجوءعلىغيرهاوتشجيعالاقوإمهذدحمايةعلىاجبليةاالمنطقةجغرافية

المركزية6السلطةضحففرصةتستغلالمنطقةهذهأقواموكا.ت6اليها

اسلطةباالطاممون1المغامرونفيهاشجدماأوكتير.لتتوركاعليها،تشرفالتي

فيضعفآتحانياسثمانية"االدولةوكانت.عصيا.لهملاعلانخصب!أمرتحأ

فيخاسرةحربفيكاناحيةم!ن6اطاأنشغابسببالفترةهذهفيسلطتها

اوضع.اهذااس!انتائرونشقدء)1(والأوربيةالصفويةاجبهتينا

6بالذاتحلبولأيةفيا.لكشاتمثقنفوذيإزديادالدزلةخمعفوتجلى

جغرافيةأنوكما.نفسها)2(آلفترةفيمصرولأيةفيا!ساكراوبثورة

فيساعدتكاأخرىجهة!تءفانهااحائروتاقياشجعتالمنطقة

التيالرئيسيةالطريقعلىحل!منطقةوقوعأنذاثءعليهماغضاءا

السلطةمتناولفيجحلهاالفارسيةالجبهةالىالحثهمانيةالجيوشاسلكتها

.قصيرأعهدهمكانولهذا6الثائرينعلىالقضاءفيساعدهماءا!ثمانيةا

الدوا،علىثا.الذيباشاحسإنالفترةهذدفياصالرينابينواشتهر

الذياليازجيالحليموعبد6الحبشعلىوالبأسابقآوكانكرماثبلادفي

حسن.اوأخوه6اشهاقلعةفيوتحصنالسكبانمنجيشعلىاعتمد

كئيرآالذينالثائرينه!ؤلأءقتالفيودشصقحلبعساكرتستخدموكانت

منهذاوكان.)3(ضدهمالحثمانيةالحملاتلمقاومةيتحالفونكانواما

ح3ءس!3،لأ923-232:انظز-1

التاسع.الفصلانطر-2

،-\،ينىالبور!324-3،43،322-،1،286-،المحبي؟لكتحولنظرا-3
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حلب.ولأيةالى.لفوذهاتمددمشقعساكرجعلتالتيالأسباب

ئائرونمنأفرادحلبمنطقةفيعشرالسادسالقرنمطلعفيوظهر

بولأدجأنالىتنتسبالاصلكرديةالأسرةهذهوكإ.لت.جانلاورأسرة

اشتهرفدو.جا.لبلا!إلىاسمهرحوالذي6(اغولأذيةا!!النفس

حا-دحآأمرهأولفيعينالذي)1(جا.لبلاطبنحسينالأسرةهذهمن

المشنهورالوزير1ابن6باشامحمدكانحين99016سنةوفي.كلسعلى

حلب6منطقةفي6سابقأالحبشوالي6با!ثاحسينيقاتلءباثماسنان

تمرد66الأثنا،فيهذهازداد.وحينباشاجانبلاطحسينكلسبحاكماستنجد

0069سنةفيباشانصوحواليهااستنجدحلبولأيةفيالدمشقيينالمساكر

الذيجانبلاووبا!ثاعليأخيهبا"بنفأنجده6اطردهمجانبلاووباشابحسإن

دمشق.وعساكرجانبلا!آلبينالعداءأصلهناومن.بئسدةبهمفتك

باشاحسينوحليفهجاهـهمنتخلصأن6ذأكبحد.لصوجلاشالحاشقدو

هديدبركانبماهذأفعلم،باضطرادايديتزا.لفوذهكاناونياجالبلارو

سنةوفي.اغوةبامنهاوأخرجهحلبفيفحاصردباشانصوحلقتالو.لهض

توطيدفييعتمدوكان.حلبعلىواليأجانبلاطباشاحسينعين1016

استانبولفيالنفوذأصحاببمضدعم،وعاىالسكباتمنجندهعلىسلطته

ا،شلعباسالشاهقواتلقتالاسحلطاناأرسلهالذيباشاسنانمثل

بسببباشاوحسينباشاسنهانبينالآنساءتالعلاقاتولكن.الصفوي

باشاسنانفهزمالصفويينمعقتالهأثناءالأولنصرةعنالأخيرهذاتقاعست

حملتهمنعادوحين0.166الثانيتشر.لن1401/8ال!انيجمادى26في

.5069)2(أواخرفيجا.لبلا!باشاحسينقتلالفاشلة

6حلبعنوةولأيةوأخذ6عمهلمقتلجانبلاطبنأحمد2بنعليأوثار

.الميريأموالدفععنوامتنع6السكبان1منكبيرآجبشآوجمع

طرابلس6وبلادعكا:حاكم6سيفاباشابوسفعتطوشقد

.87-3،84-،المحبيفيترجشهانظر-ا

؟147-1،146-،ضدياق؟3،186-،87-2،86%الممبدرالسابق-2

ب.591،السرلطفءالغزى؟2،271-،ينيالبور!922-3،225-،طباخ
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.جانبلاطباشاعليلقتالالأولأحمدالمثمانيالسلطان1لدى

عسافآلعلىقضائهبعد6الأثناءتلكفييحاولسيفاباشايوسفوكان

الدينفخروأنلأسيما6اسلطانابموافقةسلطتهيوطدأنكانفو*هواتساع

وقد..لفوذأيزدادالآخرهوكان6لبنانجبلفيمنافسهءالثا.ليالمحنهي

يجمعفبدأ6"الشامعلىعساكرأميرآسيفاباشايوسفإلعثمانيالسلطانعين

ا،ول1ربيع69فيلىوذلكجانبلاررباشاعليمعتحالأ!بحيثحماةفيقواته

اضياحيفاالىبحرآوفرباشايوسفهزموقد.6016تموز1509/24

طرابلسقلمةنممايوسفمملوكهتحصنوىطرابايأحمدالأميريحكمهاكان

فآرسلذلك11"لرباشاعلينفوذادوازدا.أدالأكرا1حصنفيمحمو!وعمه

صضانبوساطةذلكوتم6محهافالضحايطلبالممنيالدينفخرالأميرالى

عندالحليفاتواجتمع.اررينافخروصديقدمشقانكشاريةكبارأحد

اليهالجأالتيمشق6ومحاصرةطرابلسلأحتلالساراثمالعاصينبع

واحنلت.جديدمناسثمانيةاالقواتيجمعكانالذيسيفاباشايوسف

البقاعنحوالحليفانتوجهثماقلعةابا!ستثنا،طرابلسمدينةباشاعليتقو،1

اغرعابهعارضاالذي1الحرفوشيونسعليهاونصباببعلبكفمر!

سيفا.باشاليوسفالمؤيد1الحرفوشمولىيتزعمهالذيالآخراحر!فوشيا

أنتيم.أديحاكمشهابأحمدباشاوعلياررينافخرالامير.بؤيدوكان

الشاميةالحساكرفخرجتدشققرباسرادامنطقةالىقواتهم!صلتوقد

،صفوففيالخيا.لةودبت.بمرضهمتظاهرآسيفاابن1وتخلف6لقتالهم

جمادى27في6الحرافيجرىالذيالقتالفيفهزمواالشايةالعساكر

لجأو6يريبالمزقلعةالىبعضهموهرب6.696ايلول5909/03الاول

عليتقدموكاينةالمد1سوأرأضمندمشقأهلااعتصم1قدش.دمشقالى1آخرون

فيعساكرهمأقبلمناخهباووقعبالمزةفأقامابقو،1-الماالد.لن1وفخرباشا

)و(الشويكةعاتكةوقبرالصالحيةمناطقخاصةذاكوأصاب،دمشقأطراف

يمكنهولمدشمقمنهربقدسيفايوسفوكان.والقبيباتمصلىوباب

أعيانبحضخرجثم.قرشالفمئةاطمدفعأنبحدالأذاكمنأهلها

باشايوسفهربلهماوذكرواالدينوفخرباشاعليععالمتفاوضدمشق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


م!يرالم9حيثالاكراد1حصنقصداشا.لهمااحرفوشابنمولمىوبرفقته

عدوهلجوءلولاانه6المفاوضةأثناءءباشاعليذكروقد.سيفابنمحمود

علمحإنعنها)9(ارتداغحلاوبا.اليهاقصدلمادمشقالىسيفاباشايوسف

ابنمن،أخذشهاالتي1قرشافاالمئةالدمشقيون1لهإفعأنوبعدبهربه

فخرالىقرشالفعشريناعطاءتقر.المصالحةهذهوبمو-ب.سيفا

اطيريمالمنعليهتأخرمالقاءقرشالفعشراثنيمبلغمنهااقتطعا!دينا

نجميفولكما6أخذتقرشآلأف.نما.يةاليهودفعبحلبكمنطقةفي

ثم.الناسلبحضدمشققلحةفيمودعآكاتمالمنء)2(الغزياررينا

وساهـعليبلادهالىالد.لن1فخرفتوجهالانسحابهذااثر1الحليفانافترق

باشايوسنكل!وبينبمنهالصلحتمأخيرأو.الأكرا!1حصنلحصارباشا

.حلب)3(الىبا!ثاعليوعاد6الأسرتاقوتصاهرت6سيفا

هزمأنبعددمشقاحتلالعنباشاعلياجعترالماذاهنانتساءل

لالضصكنجضواحيهافيعساكرهشعا!لت6المزةفيءأطرافهافيوأقامقواتها

اسميقةاالأسبابالىلأينفذمنهاسيفاابنبخر(وجعدوهعنهاارتدادهتفسيرأن

حلمائهءوقوةقوتهأمامااضثبتآ.لذأكمشق6تكنفلم.ذلكو!اءال!امنة1

لفسهلأوصل(دمثييتيأي)أرأدهااو"ينيالبورالمعاصرالمؤرخوبشهادة

!

(.")ثزامنفيهامالقلةاجدآثا.بومأاحصا!ماتحملكا.اتمالأ.لهاءمرادها

بينالعلياتالكتقةباشاعليقبلمندمشقاحتلالعدمات

دمشقتولىجنبلاروابنباشا(!كذا)مححدان28ص،منجدنثصر،جمعآافييذكرت1

البوريني،المعاصرالمؤرخلأنصح!حغيروهذا.1501سنه/فيبهاوا!مشقام1401صنة

مصدرأيهذاجمحةابنقرلولايؤيدا.ذلكلايذكر،وغيرهالمحتىعنهنقلالدي

آخر.متوفر

.ب182،السمولطف:انظر-2

يني.للبورفيينامخطوط؟281-2271-،دنىالبور:الاحد!اثهنههصلنظرا-3

لغزيا؟203-138،103-3،135-،11،287-،المحبي"آ152-ب!14

3،023-،الطباخ"ب212،ب187،آ183-آ182،آ173،السرلطف

85!-08،الدينفخرتاريخ،المعلوت؟914-1،148!،شدياق!236-

افراموفؤادرستمأسمدنشره،الدينفؤالاعيرتاريخ،الصفديالخالد!أحمد

الصفدكي.:يلي-لماباختصارالمصلرمذاسيذكر:5-6ص،36!\بيروت،البمصخاني

.2،381-،ينيلبورا-4
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ا-!بشقهشكالسياسياموقفهفيتحول.قطةيحتبر،!لفائه

تتمتعلما!لشلطالر-.لظرآلة!وولمجيسيثوأالدمضأعفااصهستكون

تاريخية.وأهمية6الحجاجتجمعمركزلكونهاكادينيةأهميةمندمشقبه

كلسمنطقةفيقوتهمركزعكنسيبعدلدمشقباشاعليلااحتلآلأنكما

علىمرتينالصلح1عرضباشاعليفان11،لحقيقةاوفي.حلب-اعزإز-

سيفالابنهزيمتهبعدحمصأطراففيكانحينالأأولى:دشقسلطات

بعلبك6أمير6إحرفوش11موسىالأمير1الصلح1أمرفيتوسطشقد6حماةفي

ان!باعطاءوتتلخصدعشقواليعلىباشاعليشرو!وعرض

)1(6بئريبنهنصورالفريخلأبنالبقاعهـاسكطا،كا!اللفارجة

الئمرو!6هذهرفضتقدو.)2"الىدمشقيةالأنكشاركبير6انكيواارجاعو

فخرحليفهمصلحةأوباث!اعليمصلحةسيخدمتحقيقهاكانهلندريولأ

بهماصطدامه1قبلدمشقعساكرعلىالصلحعرضحين(:الثانية.اررينا

ومن.)3(للقتالاضطروهمنهمالغلاةبحضولكنكاالحرادأرضفي

ابيةغاتشقلالملأنسحاببالثاعلياتاستماأ.لهايبدوالتيالأخرىالأسباب

والسلب.النهبالرئيسيهدفهمكانالذينالمرتزقةالسكبانمنتواته

كثيرأيفيدوافلن6أهدافهممعيتفقالذي6للغزويصلحونكا.لواواذاا

تحديأتهممنسكا.لهار(شعالتيكدمشقمدينة؟فيباشاعليحكمتدعيمفي

فخرمعاغهلتحامتحمسآيمدلمبا!ثاعليأنأيضاويبدو.أطرافهافي

نأوربمأ"دشسقعنارتدادهمابعدالبقاعفيافترقاانهمابدليلالدين

باشاعليتماديمنخشيقد،متوارثةةامارصاحبوهو6الدينفخر

نأوربمابمممهالورةتهمةتحاشيوأرادالسلطانقواتمقاوعةفي

اعتبروا6عنهقريبةمنطقةفي6باشاعليقوةازديادخشيقدالدينفخر

الشاميةلاولم1حكمتسلمفيباشاعلينجحااذاأنه1لاسيما6لهتهديدأذلك

افتيصفدوبلادوالبقاعالشوفأميربصفتهلهتابحآالد.بنفخرحسيكون

.891عىانفلى،2001سمةفيقتلالذكلطفريخابننصورالاميرسلالةمنأنهيتمو-1

.9153-ب015،فيينامغعلورر،ينىالبور:نظرا-2

.+ا،3-،المحبي9!2،275!،ينىلبورا-3
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الأنسحاتيقررباشاعليجحلسببأهمولحل.الشامولأةتتبعكا.لت

حلب6منطقةفي6قوتهعنمركزبحيدةاتمغامرانمماالأشتراكرغبتهعدمهو

تصالحهالأمرهدأيفسروربما.السلطانتبقو،1انذاكمهددآكانالذ!

.الجنوبمنحدودهاحمايةمحهومصاهرتهسيفاباسثايوسفمعبعدفيما

عليسياسةفيتحولأيحتبرلأنهباشايوسفنفوذامنالأتفاقهذازادوقد

عليمنكلاشامابلادفياضفوذأوتقاسم.المعنيالدين1فخرتجاهباشا

باشاويوسف6حمصحتىسلطتهامتدتواحلبحكمالىعادالذيباسثا

كانولكنه6شغربهاجنوبهافيوالمنطقةحمصعلىسلطتهامتدتالذي

فرغتأنألىسنتينمدةكذاكالأمرودام.باشاعلي.لفوذتحتعمليآ

فيصلحمعاهدةاضمسااهعووقحتالمجرفيحر،وبهامنالحثمانجةا!دواتا

فجهزت6.696)1(اصانياتشرين99في(3طهعه4،ولأاسيتفاتوروك

وعلىجانبلاروباشاعليكلللقضاءباشامرإدالأعظم1الصدربقيادةجيشأ

تغلبتأنوبحد.سيواس-حلبمنطقةفيشأنآأقلاخرينثائرين

72فيباشاعايبقواتاصطدتالصغارالثلألرينعلىالعثمانيةتاغو/1ا

فهزممرعشمنطقةنمما7016الأولتشرين1601/91الثانيجمادى

الدين.وفخرسيفاأبنمنأخذهاالتيالسكبانمنالنجدأترغمباشاعلي

وتمكن.الحربيةالخططوافحكامه11لأستخداعهباضامرادتفوقوقد

سليمانالئساموإليلمحضىوقد.حلبابمشاخلالفرامنباشاعلي

الذيناسسكبانامناخائريناهؤلأءاتقواعلى(سليمانكجكيلقبو)باشا

سكانها.وروعوااغمامابلألجاههربوا

.الشامبلادنمماالقوىميزاناضطرابالىباشاعليهزيمةأدت

ويوسفالدينفخرتباطأبينما،باشامرادلنجدةدمشقعساكرهبفقد

ادمراإلىقدماباشاعليهزيمةمنتيقناوحين.مساعدتهتلبيةفيسيفاباشسا

6والكركعجلوتحاكمقانصو،بنأحمداكتفىوا.الهداياوا/المساعدةبالثا

وأميرنابلسحاكمبكوفريدونءاللجون1حاكمطرإباى*بئ:أحمد

بتقديمتدمرحاكمطالوبن،وابراهيمإلقدسحاكموفر:خ6آنذاكالحاج

9!*ح،لأ923:انظر-1
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وقد.باشامرادالىعسكريةنجداتارسالم!تللتهرباطدايااأوا!،عذار

وناكنهالأناضولفيالثائرينبعضالىالأنضمامجا.لبلاروباشاعليحاول

فيحاكمآوعينه6طاعتهالسلطانقبلحيثاستانبولالىفذهبيوفقلم

شقد./6129)9"0201/1969حوإفيفيامحسلطان11بأمرقتلثمء!شميلية

أفرادهابحضولجأ6ذا،ثاثرحلبمنطقةفيالجنبلاطيةالأسرةإنفوذ!ال

ا!د/اقةامنالأسرتينبينكانلمانظرآءالمحنيين1الشوف1حكامالى0163في

الجنبلاطييناسملمعذلكمنقرنوبعد.)2(خدمتهمفيودخلوا6اغديمةا

لبنانجبلحكامالشهابيين1الأمرأءضمفم!تواتفادوااشوفابلادفي

المحنيين.بحد

حلبمنطقةفيجانبلاروباشاعليوزعيمهمالثائرينعلىالقضاءوبحد

لناررفخراالآخرم!ل!أالأميراصالراالشابلادالىالأحدأثثقلمركزانتقل

ل.خر.بنفي!وإلثائ!حث!بيباشاعليعنارر.بن11فخريخت!قابلثانىالمعنى

ب!محلطتهمنيوناعترفلبنانجبلفيأمراءأسرةينتس!الىبانه

كاالدينفخرب!بممنطقةأنكمازية--!ا!الأمبراوبوضعهم

ا!!استمراربالاضافة6أرضهاوطبيعة6نسبيأوانعزالها

والتيجانبلاروباشاعليفيهاثاراشتيحلبمنطقةأمأ.فيهاالمحليينالأمراء

ينالثائرطهورتشجعأفيتها1جغرناحيةوعنفيهاالأقوأمتعددناحيةمنكا.لت

مركزمنمقربةعلىوقوعهافانءا.شمغالهاأوالدولةضحففترةفي

والتيانشرقيةالجبهةالىالمؤديةالرئبسيةالطريقوعلىاحثما.ليةااصسلطنةا

سببآكانالأفغانيين1وخلفائهميين(الصفولقتالىلهااحثمانيةااالجيوش1اجتيازكثر

ينفيالئائرمعلتتساعح"لحثمانيةالدولةتكن.ولمالثائرينعلىالقضاءنمماهامآ

مجالألاتتركولكيالصفويينضدجبهتهاأضحافمنخوفآحلبمنطقة

الثائرين.وتأييدالوضعلأستغلاللهؤلاء

،4!،014-3،138-.921-2،218-،1،287-،المحبى:نظرا-ا

السمر،لطف،الغزكي!692-234،282-2،231-،البوريني؟357

.923-236"3-،الطباخ!2111،آ702،ب002،آ174

.151-1،015-،ضدياق-2
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وانقضاء6016فيالنمسامعصلحهابحداسثما.ليةاالدولةوتحوات

الذيالمعنيالدينفخرمقاومةالى7016فيجا.لبلاروباشاعليقواتعاحا

بأيثا.عليمعوتحالفوصيداوبيروتوصفدالبقاععلىسلطتهمدقدكان

لطريقوتهديدهسلطتهازديادمنخوفآلهاضصديبادمشقولأةفكلفت

مشمغلونوهمإاخلفمنالدئمانيينوطعنهمصرمعالتجا:ةلأوطريقالحاخ

الشاملولأيةعينأنالأثناءهذهفيحدثوقد.الصفو.لإنمعحربهمفي

همهوجعلء4916حتىيحكمهاوبقيالحاف!باشاأحمد9069سنةفي

بدأ.وقدسلطتهعلىخطرآ6نفوذهبازدياد6شكللذي11ا/اررينفخرمقاشمة

حكامسيفابنيفشجعضدهاررينالفخرالمحادينالمحليينالأمراءباثا!ة

عجمون-البقاعمنطقةفياررينافخرعلىالأضطراباتوأثار،طرابلس

الأميرعلىاغضاءاالحافظباشاأحمداولوحا.ونفوذهلسيطرتهاخاضحةا

كاالنيمواديحاكمشهابأحمدالأميروابعلبلثحاكمالحرفوشيو.س!

أ.هبلهماالنجدةاررينافخرارسالأن1/،6الدينفخرحلفاءمنوهمأ

كاالدينلفخرعدووهوءباشا.لصوحعين6119سنةوفي.باشاأحمد

أحمدودعم6ارر.بن11فخرنفوذمن)الحدفحاولاستانبولىفيأعظمصدرآ

1612سنةفيباشاأحمدوأخذ.ذاسكتحقيقاضهمحاوفيالحافظباشا

كاحاكمبنقانصوهأحمدبنحمدإنالأمير1،فطردينالد1فخرعلىالمش!اكليثير

إدتهعبدبنفرلموخالأميرمكانهوأقامالدينلفخريدالمؤأوالكركعجلون

كما.الشاميللحاجوأميرأ.لابلسعلىحاكمأذاكالىبالأضافةعينالذي

انشيخوأقام،حورأنبلادمنالمفارجةعربشيخ6عمرالشيخطردانه

ألامراءلجأوقد.حورانعلىمكانه6)9(السرديةعربشيخ6يى!ئحمد

ابنهبقيادةجندآمعهمفأ:سلمساعدتهيطلبونالدينفخرالىالمطروداون

فيسنةمناطقهمااستعادواوا6اصسرديةاوعربفروخالأميرفطردواعليإلامير

انظر:،الحلاالىالبلقاءمنعثرالشابعالقرنأوائلفيتمتدالسرديةبدو،نازلكانت-1

ترجمةمع،ءحنرفةالسرديةعنالمعلوماتمذه)ب101،فيينام!و!،البورينى

المنجد،نشرهالذي،الثانيالجزء،البورينيكتابمن،فيهاتردالتىالصفديصالح

"(2،256-،ينيالتور:نظرا
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الدبنفخرعملمناستانبولالىالحافظباشاأحمدواشتكى.1613

الأميرمنكلباشاأحمدالىوا.لضم.عليهبالزحفامرالأوااصهافأكأسلت

يوسفبنوحسيناللجونمنطقةحاكمابايطرابكوأحمد6فروخ

رأىوحين.الأناضولواحلبمنبقواتالسلطانوأ.لجده6سيفاباشا

فخرحصنهاالتيشحقيفلقلعةحصارهوشدة1،6/لشاموااليقوةالدين1فخر

منامارتهعلىالقضاءخشيالشوفضدأخرىاتقواا،وارسا6الدين

عندسنواتخمسمدةوبقيابطالياالى3916ايلولفيفهربأساسها

الدينبفخرتربطهمكانتالذينتوسكانياحكاممديتشيآلأصدقائه

عمهيساعدهوكان6الشوفءامارةفيعليابنهوخلفه.تجاريةمحاهدات

بحددمشقالىقو"اتهمعالحاف!باشاأحمدعادوقد.المحنييونسالأمير

.)1(المالمنكبيرأمبلغآعليهمكاشفرضالمحنيينمنشهلألن11بمضأخذأن

بعدالمحنيين1قوةلاضعافمحاولأتهمعنالفمانيونأ.بنقطعولم

فيهماتحصنتالاخينا!تنياسهدفهموكان.ينلدافخرهرب

نأشأ"لهفمنذلكتحققاذا!وا.ارريهمالمستخدمين1اصسكبانواالمعنيينقوات

قوةدمشقالىحضرتوقد.المحنيةالحصارواالمقاومةمراكزعلىيقضي

بآن!230121ر-ب59فيوذانى6قونيةحاكمباشاكلؤمنبقيادةعثمانية

الممنيينعلىوالقضاءالقلحتينإحتلالفيالحاف!1باشاأحمدالمساعدة61496

أدحثما.ليةالقوإتوقامت.ايطاليامنعادقدالدينفخرأنأشيعانبعد

حسينوكان6اغرى11منكثيرآخلالهاأحرقتالشوفبلادعلىبحملة

ءزلأحمدوقد.المحنيينقتالفيلمالعثمانيينيساعدسيفاباشالوسفبنباسثا

فياحتلالهدفهتحقيقلهيتمأنقبل4969فيالشامولأيةعنالحافظباسثا

ارريناخر،ابنمعبحدهمنالشامولأةوتعايش.وبانياسشقيفقلحتي

فياستانبولمنامرأواصدرتوقد.لهم)2(الميري1مالبدفعقبللذي11

فخرالدين،يختار،المملوت؟021-1،102ص،ينيالبور:الاحدأثهذهصلنظرا-1

،\-،شدياق؟267-3،266-،382-؟3.،\%،المحبي؟011-!.

ب.802،السرلطف،الغزىة241-35،802-6،الصفدي؟492-703

ثحدياق،؟176-166،الدينفخرتاريخ،معلوف؟213-2،211ص،ينيالجور-2

.ب802،ال!سزلطف،الغزي؟31-25،الصنمي؟1،703-318-
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جمروتمعوصيداصفدصنجقيمنتتألفصيدافيولأيةبا.شماء1614

هذ!ايجادعلىدليلمنهناكليسواكن،المحنيينعلىالطوقحم19

تفهروأ9.اضاليةااتالسنوافيهااستمرارعلىأو4916فياغحلباالولأية

0166)9(سنةحتىثاستبشكاسهصيداولأية

اساءايطافيغيابهأ*لناء6اررينافضرضداستانبولفياءاعدااخف

الدولةا.لشغالبسببو6/الحظص!الصدارةعنباشمانصوحعزلبحدوذاك

يونسوالأميرالأنكشاثيكيواتبوساطةو.يينالصةومعبالقماالعثما.لية

جليالىاررينافضعاداحثما.ليةاالسلطاتا!دى6البقاعأميركااجرفوشا

!اهغ.جديدمنسلطتهبتوطيدذلكاثروبدأ.8916سنةفيلبنان

الجما!كاتعائداواستخدمكاإهـش،اعةاوخاصة6بلادهاقتصادياتبتحلوير

ا!فرنسيونوكان.جيشهاض!ويل،لهالخاضعتين6وصيدابيروتفي

الدولةفيكايةاضجا.االحلاقاتشملت6(ولهأ،،الما(أ"ءح5)بامتيازاتيتمتعون

لةالدمنمشالهةعلىتامتيازاتالهولندلونبم1536منذالعثما.لية

الذينءللمنادقة....الدا.ودد.1612فيالعثمانية

فيوقنصلياتتجاريةاكزمرابافتتاح6فراسمالتاا

منطقةفياضجارةباالفترةهذهفياهتماانحصرفقد.الأ.أما.صيدا

يستوكأدونوكانوا؟لضااولةالأسكندمنااواستخد6حلب

المنسوجات6سوريةالىوا6اليهاولصدرونفارسبلادمنير1الحر

محأ(3،مم!ةلأ،أ!!اولهشأابلادالمشرقشركة9589فيأسسو/أوقد.يةالأنكليز

.اشمالية)2(إالشام1بلادفينشاطهاتركزالتي

للشوفالمجاورةالمناطقعلىنفوذهبمدجديدصتالدينفخروبدأ

!؟+357!ءح+أ،5ولء3!+ء!،09.3ر-2:كتابنافيذلكمناقشةانظر-1

انظر:-2

)أه.4كاو.73ؤولاآس!43.حكثا400جولا،أ+530،3طأح7ءطثط،ولح،لاول!هولههطول04"ول

91ر،40011.0.5!لا:يليكماباختصارالمصمدراءتسسيذكر

يضا:؟نظرا

!.33!7،ولهااة،3أهحع4لاح5ء!!ء،+،،أجأ!؟+!م33+ء4س!أ،ول!!ءدأول،ممثهـ7أما

5أ"ءا!خ!!أ!.69813،.69.3-17300
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الخضوع6أخيرآ6قبلالذي6طرابلسفي3وا6سيفاباشابيوسففاصطدم

شمالأنفوذهالدين1!رمدوبذلكءأليه/المالوتقديمالدينفخرلسلطة

وشرور6الشوفجنوبيفيأيضأاارو.بنافخروتوسع.ا.لطاكيةحدهـدحتى

ولكنه.وعجلونونابلسصفدمناطقعلىجديدمنسلطتهوفرض

نأبعدتوسعهخشيالذي6الحرفوشيونس6البقاعبآميرالآناصطدم

سنةنمماالبقاعفيجرتمعركةفياررينافخرفهزمهبملهحليفآكان

الذياسستراتيجياالياسقبمرنرعلىكاذاكاثر6واصلى16226

واليالحرفوشيونسأثاروشد.بهـيروت-دمشقطريقعلىيسيطر

واكنهماص!ما6عليهحملةفشناالدينفخرضد6باشامصطفى6اشاما

أطلقثمباشامصطفىالدينفخروأسركا1623فيعنجرموفحةفي

توسعهثناءأ6الدينفخراصطدموا.الذروةنفوذهبلغلكوفي6سراحه

ثمابمعليهمفتغلب6اللجونمنعاقةحكام،طرابايبآل6فلسطينفي

صفدصنجقحثمالدينفخرالأعيرشأعطى.فروخآلاضفوذهخضع

1(.مصطفىإلأبنهنابلسوصنجق6حسنلأبنهعجلونوصنجق6عليلأبنه

وجدالواسحة،المنطقةهذهفيسلطتهالدينفخروطدأدطوبعد

قتال،!آ.لد1.06.بسبباخضاعهعليهميصحبأنهاسثمانيونا

الدينفخرسلطة!اإد--!إالسلطان،اعترولذاك.الصفويين

منعربستانبلادعلىبموجبه:لأدفرما.لا1624فيكلنحه5

الميريمالىالدي!ت9فخريقدمأناشريطةءالريشحدشدالىحلبحدشد

بمنطقةويقصد.منطقتهفيالأمنعلىيحافظوأن6لةالدولخزينة

يقطنهاكانالتي6المدنخارجاقحةالواالمناطق6يرجحكما6هناعربستان

مرأدالسلطانعنعرف!اورغم.الزمنذالمثمفهومفيالبدوأياحربا

معالمصالحةلهذه6عهدهأولفيكااضطرفقدوالبأسالقوةمنالرأبع

االصفويين.لقضالليتفرغاررينافخر

المفيمء!188ت168،الدينفؤتاريخ،المعلرف؟272-1،318-،شدياق-1

،ب018،السرلطف،الفزلى!5!4،2-،3،267-،المحبي؟96-602

.ب602
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بينالمنطقةفيحصنأفبنى6بلادهعنالدفاعيحززاررينافخروبدأ

بانياسفيوآخر6البقاعفيالياسقبفيآخروحصنآ6وأنطاكيةحلب

منهدفهوكان.باسمهيحرفالطلأيزاتدمرفيحصنولهءالجنوبفي

فخرثقةا!دادتوقد.ضدهالحثمأليينتحولمنمنطقتهحمايةذاك

4109/1631فيوعارض.لنفسه!طيرفلألخذبقوتهالدين

6ننفوذهاخاضمةاالمناطقفيالمثمانجينالسباهيةالجضوداقامة1632-

بناءمناطقهاعلىموزعينالشامبلادفي!الشتاءفصليقضوتآنذاكاوكانوا

الوقتفي6خشيقدالسلطانأنيبدوو.الرابعادمرااسلطاناأوامرعلى

عاىا!دينافخريتشجعات6)1(الصفويينبقتالفيهمنشغلاكانالذي

الوشراءأحدعينولهذا.التحديواةالقه1منالمبلغهذلمابلغأنبحدالثورة

6لشامايةلملأعلىو6(حمدأكجكبلقبفولمعرا)باشاحمدأيسمىوينرلمشهوا

جملتهامنءكثيرةقواتثصرفهتحتووضعءاررينافخربقتالوأمره

البحر.منالدين1فخرالمثماني1الأسطولحاصركمابممصر)3(مناتقوا

وصوليمنعلكيالأخيرةاالمدة"فيا.لىءالموإعطلقدالدينفخروكان

القرناخرأواحتىبعدفي!امحطلةوبقيت6اصهااا!ثمانى/1الاسطول

.عشر)3(السابع

فيالبقاعفيالدين1فخربنعليالأعير1علىباشاأحمدكجكإنتصر

لفخرالدينبالنسبةاضهايةاايةبداهذاوكان6قواتهبغالبيةوفتك6349سنة

.!4،33633-،احبيا:نظرا-1

.ب48،السانرةالكوا-لب،الصديغيالبكرىعحمد:انظر-2

انظر:-3

،؟كاطهـ()ل!أ+لالأهأولأ،+!7،+3ء!ح13طأهحولط!لأح53لا.33،!ذلأ!ول4نأ!ا!!اءول

3+!ح،4ء،ءا+35آ،،)ا!أ)ول1507.3،هكاول4و!ه1917-.32ءح.1،107).88-8700.

أ+!7أ::يليكماباختصارالمصدصمذاسيذكر

.أيضأ:انظر

ح..93!!ح؟مححهلاء،آهس!ولء،ء754الاء+،هلأول?"،لأءأهلأ!مم!مح!4ءول3لأرءقح.4

+!ء)ل!!ول+)،3ءأ،3+!!ءط+ءث!.ءلا!91و9.كار892:

7لأ"+اه:يلىكمارختمابالمصدرا1مذسيذكر
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انتيالمبمثرةالقلاععلى-!محفقورآدهايع!فازدك!تحثخطاارالذ

قلمةفياررينافخروحوصر.الأخرىبحدالواحدةتنهارالآتأخذت

الىفافتيدباشاأحمدكجكالى1استسلمإالمقاومةعقمرأىشعندما6جز.لن

.1635)1(فيقتلحيثاستانبولالىمنهاوأشسلدمشق

بقياذلبناتجبلفيالمعنيين1حكم.لهايةلن
فخرعلىالقضاء1أنفيهشكلامماولكن796--لأ

وأهم.لبنانجبلامارةابالتاشأضعف،بهئيرأأسرتهأضحفقدالدين

جيشاقامةسبيلفيبلاددثرو!اتإستغلالهالدينفخرحكمعنممايذكر

الموارنةاوخاصةءالمختلفةالمذاهبتج!تسامحهوكاموطدةامارةو2قوي

و.شيجة.1915)2(-5849بيناغترة11فيءأبيهوفاةاثراصهماااجأالذين

افوارنةمنكثيرفانتقلا!سكانابيناختلاروحدثهذهاضسامحاأ!سياسة

أواس!فيكامباشرةغيربصو!ةكاهذاوأدى.الجنوبياجنانجبلالى

بدأتآالبنانجبلفيالمحروفةالأضطراباتالىعشرإءالتاا!قرنإ

الذينالأقطاعيينضد6المذاهبمختلفمن6الفلاحينبثوهـاتبا،صل

الداخلفي6وجدولكن.الجنوبيلبنان-فيالدروزمنأغلبهمكات

منالتحركأفيغرضهاعن/شحرفهااتلمالثوشاهذهاستغل1منءاخارج11و

مديشيآلبعوصدأقتهالدين1فخرتسامحنتائجمنإأيضاوكان.الأقطاع

.اصنانجبلفيأعمالهاتوسيععلىالتبشيريةالأ!سالياتتشجعتأن

فيسياسيفراغشبهحدوثالىاررينافخرعلىاعضاءاإىألموقد

نأالىالفراغهذايملأأنمحليأميرأييستطعولم6وفلسطيناصنانجبل

علىبنفوذهوطغىفلسطينعلىعشرالثامناغرتافيالحمرظاهرسيالر

،243-188،الدينفخرتاريخ،المعلوف!372-1،363-ثدياى:انغلر-ا

،3-،388-1،385-،المحبي!!28-242،الصفدلى!247،203

أيضما:اننك!33،منجدنئر،نجمعة"ابن؟267-268

أ،+3)،ا.0"8-.579-16و.:انطز-2
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بثثيرالشامولأةتمتعالأثناءهذهزفي.الفنما.ليينوالولأةلبنانجبلأمراء

ولأة166.6سنةبحد6ذلكفيوشاركهم6المناطقهذهفيالنفوذمن

حكمهءأثناء6أضعفقدالد.لنفخرأننلاح!أتالمهمومن.صيدا

قا.لصوهوأبناءابايطراآلشفروخوآلفريخآلمنالمحلييناءالأمرا

قدامااحاكمةاالاسرهذهكانتعليهقضيشحإن.وغيرهمالغزاوي

بعضهانفوذامإواذا.بتأثيرهالأنحلاللقطرفيانهاأويديهعىتلاشت

علىاصراعااثروقد.الدينفخرعلىالقضاءالىفمردهاك6بعدلفترة

تعييناشامعلىاولأةبينشبينهموكابعضمعبعضهمالمحلبين2اءالأمرابيناضفوذا

مراء119هؤلاءأنالىاغول)9(11سبقوقد.هويلألهموتنوعالحاجآمرإء

علىأمراءعشرإلسادسأطقرنالأخيراسبعامنذيعيضوناكا.لواالمحليين

سالأمهتأمإنعلىولقدهـتهمسلطتكمتوطيدمنلتمكنهمنظرأاحاج)2(11

منيجمعونهاالتيالميريأموالمنينفقونوكانوا.البدومناحاجا

التيالجرإة)3(تمويلوعلىالحاجعلىءمينملتزبصفتهم،مناطقهم

.(ثا،عليها)مرا؟ألفترةهذم!افي6.بحينوننوالتيكااوااحاج،1لملاقاةختخرنتكا

ساحةالىدخلالدينفخرعلىالقضاءواالمحلبينالأمراء1ضمفوبعد

طائفةاوقتاذلكقيبملوأالذيندمثسقيةانكثمحا1الراجامارةعلىانمافسة

بلاد!بالسياسياغاغرااولءفيانذأذالحاتماخطامعهذايتفقش.متنفذة

-1

؟-

-4

.163صانطر

918،-1،187-،المحبي؟3،102-،السائرةالكواكب،الغزي:أيضاانظر

يني،البور؟4،801011،426-427-،3،271،992-،2،417-

.ب123،فييناخطو!2،302،5!لأ،1-

بدأوحين.عردتهمأتناءدشقمنالحجاجالىتح!لكانتالتيالمزونةبالاصلالجردة

علىة4جرتحبيرأطلقوبالتلريج،حمايتهاالىالمسؤولوناضطرالجردةيهاجمونالبمو

تفاصيلانظر؟العائدينالجاجرحمايةلتنويندمئقمنتخرجكانتال!يالقافلة

ء+ا57!عمح!+أ؟هولء5،ول!!،3.ء"68-63:كتابنافيالجردةعنأخرى

مفبغب،نحرمنشره،الئسهابيأحصد1حبدرالاميرتاريخ،شهابأصمدحيمر:انعل

:8!683،684،6،!67-651،677صانظر،ا.!1-0091،القاهرة

،\،،ينئالتور؟مغبغبنثر،شمهاب:يليكماباختصارالمصعرمذاصيذكد

.1،18-،المحبي؟502
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الأنكشاريةزعماءوالولأةمثلدمشقفيالمتنفذة1السلطاتقبلمنالشام

أ!رإدآأنورغم.9(لنفوذ)اعلىالاةاو12معيتصارعون6بدورهم6اكانواينالذ1

المحليين6الأمراء1بقاياأنالأللحاجأمراءالآنعينوادمشقانكشارية1من

6يحينوناستمروا6الدينفخرعل،القضاءاثرالسلطةببحضإحتفظواالذين1

لاقاهاالتيالمصاعبهذأويعكس.للحاجأمراءاكاوعتناقصمتقطعبش!صل

شغلوقد..لفوذهمتوطيدفي(باليراسةذلكبحدعرفواالذين)الأ.لكثمارية

ابنمحمد4801/9163و9301/1621بينالنهترة1مأغلبفيالحاجاهارت

ابنعينعلي1642-9501/6419وفي.اغدك!هـفناللس)2(احافروخ

وقد.)3(الحاجعلىأميرأ6إشمقا.لكشاريةكباشمنوهو،الأرناؤورو

،/6439-53091644في6اتهذاالوقت1فينابلسولأماثة6احاجالأمارةعين

الأميرا/أصبحثم.اكآنذاغزةحاكمالغزاوي1حسنالأعيربنحسينالامير

عليهافولىالقدسحكومةأعطيوا،أبيهوفاةاثرءغزةضاىحاكمآحسإن

شغلهاالتي1"الحاجهـامارةنابلسبحكمواكتفىكاابراهيمابنهغزةوعلى

7309/1662-فيوقتلالحجاجحمايةباهمالإتهم-وقد.أخريينسنتين

0659-9501/9649سنتيفياحاجالأماهـةعينقدوكان.4(في6639

ميءورصلأمنهوش6سنانيسمىومشقدهـيةنكشااكبارحدأ609/0561؟و

مشقدمنخرآنكثما!يازعيمقليلبحدوعين.(5)بلسناحكماصناسبة115بهذعطي!و

.(أ)اغدساأونللجواح!13يضاأعطيألحاجواعلىاآميرأيزلطرمصعلفىايسمىو

-5

.918-191الظرص

الئسامبلادرحلةفيوالمجازالحقيقة،النابلسىالغنيعبد!4،801-،المحبي:انغلر

كا34موبرقم،انكترافي،كيمبردججامحة.شكتبةفيمخطو!،والحجازو!ر

.والمجازالحقيتة؟يليكناباختصارالمصدر،ذاسيذكر:آ7ورقهانغلر

.3،156-،ا!بي

.2،88ص،السابقالمصطص

رتم،برلينخطو!،جمعةبنا!022-2،921،-السابقالمصدر

.آ41ورقة،.7859ءمم!أ)1)125

البريطانيالمتحففيمخطورو،الماجدالوالدترجمةفيالواحدمطمح،المراديخليلمحمد

باضتصارالمصدومذاسيذكر:ب1!اور!ةاننلر،.!ه0304برقم،بلندن

الواجد.مطمح:يليكما
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متناقص6بشكل6المحليينالأمراء1منأفرادتعيينقيذلكبحدالأمر0واستمر

بمد6الأ.لكشارية1ضحفوبازدياد.الحاجعلى11ءأمرالأنكشاريةوعن

وكان.الحاجعلىأمراء6الرإوممن6عثمانيونموظفونعينء0166

فلسطينفيأكثرأوصنجقحكم،رلةاحمجيملأ.بعطىوإحدهم

تأمين،يبد:كماكاذلكمناعدفغوا.الحاجاما:ةلمنصبتحيينهبمن!اسبة

منالميريمال!جمعمنلةالدروتصكين؟هؤلأءالألحاجاءلامراومكانمورد

علىح!،مآتحيينهمأيضايحكسر.احاجاعلىمنهللانفاقالشام:لايةأنحاء

تلاشيأوضعفتركهي!اسذيالفراغ1ولءالدولةمح!لةالصناجقهذه

اصة.اضااللفترةاجتنامحاحينذاكونتيجةأهميةشسنرى.المحلييناءا،مرا1

علمعليبالأميرءالدينفخرعلىالقضاءبعد6ا!ثمانيونا!اعترف

.فينجبلعلىوبالتافي6/الشوفعلىأميرآ6اجمنهياالحزبمن6ارر.بنا

الحزبتزعمالدينالذيصرعدوهضدالحثمانيينساعدقدهذاعليوكان

نجأ6الدينفخرعمهخلفاسذيا6المعنيملحمآالاميرأواكن.القيسي

لطردالآنتكتلواارزيناالقيسيةمعفساعدوهالتيمو"اديفيإلثمهابيينالى

سنةفيلبنانجبلشعلىالشوفعلىأهيرآمركزهواسترجع6اصمنيةا

ضداجمنيةإزعماءالدينعلمآليدشن.رىاخمانيوتإواستمر.6359

بينعثمرا!سابع11إلقرنطوالقائمةالمشاحناتوبقيت.لأضحافهمالمحنيين

الدينعلمآلوبينالتيم،واديفيالأقوياء0الشهابيونأيدهمالذيناهحنيينا

بلغهاالتيالسلطةأناليهتجدهـالأشارةومما.دشق!لاةيدهمأيناتا

فخرالدبنخلفاءاشوف.ولكناأميرمنصبأهميةمنزادتقدالدينفخر

المستوىنفسبلوغ،بهمالمحيطة1للظروفنظرآ،يستطيموالمالمباشرين

حكماررياالثانيالشهابيبشيرالأميراصنانجبلاماكأةرقيأنالىالنفوذفي

القيسيةالمنازعاتأشفحلتاغوياالاميرنجبابوفي.9849الى7889من

ئهموحلفابصينالمترليمنيةا1ضدبالسلطةللاحتفاظالقيسيةاتكتلبسبباجمنيةا-

مذهباتباععلىمقتصرينشاليمنيةإلقيسيةحزبايكنولم.احثملأليينا

ابمثهابيينتحاونوما.مختلفةاهبمنمذاتباعآأيضممنهماكلانجدبلوإحد
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الموارنةالخازنآلمعالأخيرينهؤلأءوتحاشن6الدروزالمعنيينمعالسنة

.عشتركعدوضدالقيسية1تحاونمظاهرمنمظهرآالأا

الشهابيينبأنالحثما.ليةالدولةالىشكايات7109/0166فيوردت

الذيبايصصأمرتضىأنأيضاوذكر.العصيانوأظهروااطرقااهددوقد

منيةالأنكشاشومنعه6579-6701/1656فيدمشقعلىواليآعين

تعاونولأاالشهابيينبأنالسلطان1ألىاشتكىقد6.أينا)1(كمااصهاااررخولا

محمدالأعظمالصدكأوكان.دامشقالىدخولهوعارضواإلدشحقيينمع

العتمانية.الدولة9فياغتناعلىاقضاءباالأ.لاءهذهفيمهتمأكوبريليباشا

دمشق6انكشاريةتمردوعلىحلبفيباشاحسن6تمرعلىقضىأنوبعد

باخضاعوأمره0166نممادمشقعلىواليأكوبريليباشاأحمدابنهعين

لآبمساعدةالأصرتينأمراءوطردذلكففحل6الممنيينحلفائهمواكشهابيينا

.لبنانجبلحكمالىالدينعلمآلوعاد6طرابايوآل3بئارراعلم

الىبالأضادةالجبلعلىالرقابةلتشديدالأهـلناءهذهفيصيدألأيةووأنشئت

طويلة.فترةلبنانجبلحكمفيآ!لدينعلمآليبقواص!.)2(أخرىأسباب

اغيسية6ابمساعدةعلحمبنأحمد2امعنيإالأميرعليهمتغلب1666عاموفي

وجبلاشوفاامارةالىأحمدالأميروعاد6دمشقالىارريناعلمآلففر

للدولةالولأءأعلنوقد79166فيموتهحتىمن!صبهفيوبقي،لبنار

.)13بانتظامالميريمالاطاوقدمالحثما.سة

عتنرالثامنالقرنمنإلاولالربعالى6659منالشامرلاد

انتقالوأئرإمشقفيحدثتالتياضطوراتاالفترةهذهفيسنبحث

شاثرلبنانجبلفيجرتاضياالأحداثسندرسكما.اليهالأالحاجاماىة

اخروفوأوضاعكذلكوسنمالج6الشهابيينالىالمعنيينمنفهالأمارةانتقال

.2!\صانظر-1

.4!اصانظر-2

!381-1،372-،فدياق؟503-303،الدينفخرتاريخ،محلوت:انظر-3

.!.4-4،804-ة1،353-،المحبى
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توطيدالحمرولظاهرالح!3الىالوصول!الحظملآلأتاحتإلتيالشامبلاد

صفد.منطقةفيسلطته

الفترةهذهفياولأة11استمر-.دمشقفيحدثت!لتيالتطورات

سنتينأشسنةمدةمناصبهمفي.ببقونعادةوكانوا6.وميأصلمنيعينون

منءالظاهرةهذهوتحكس.عشرالسادساغرنافييحدثكآدطلماخلافأ

.لاحيةمن6وتظهر،الشاماليوالوظبفةالمرشحينمنكترةزجود6.لاحية

ولكز!حد.استا.لبولفيوكلائهمشقوةاسظيفةالهذهالمحينإن.لفوذ،أخرى

ا!فتراأوافي،أتجاه امارةتوليهمبسببالثسابمولأةإطالةء!لحو

.انحاجسلامةعلىأاحاطامنصبهفييبقىالوايإوكان.احاجا

6ةالوأ9هؤلأءسلطةازديادمنالسلطانخوفمثلأخرىاتاعتبا!اأنالأ

يحزلهم.جحلتهءمدفبلةمناصبهمفياستمروااذا

اسسابقة6ااسفتراتافيكما6فكانوادمشقفياحنفيينااغضاةابشأناما

اأصبحوا3017-1149/2079سنةمناعتباهـاأ.لهالأ01روميأصلمن

.ويرتجحذلكبعدتعيينهميجد،آش.بعادلأسنةلمدةيحينو!

فيالحنفياغاضيالوظيفةالمرشحينم!تكبيرعددوجيذاكسببان

أصبحا!سابقةاللفتراتوخلافأاحنفيإناالقضاةعكسعلىولكن.مشق9

.)1(محلىأصلمنالآنيعينوندمشقفيالمفتون

فبحد.دمشقفيالقوىزناأ"إضطرالفترةهذهفيحدث

إ،.لكشطاريةاسلطةبالتالىوضعفتالوالىسلطةعززتقولالقابيفرقةقدوم

رلةالأانإلىهاالاشارةوتجب.اليرلية من6لسمونكالواإح!لمحلية

الينكجريةأويرليةأواينكجريةأوانكشاريةاما1كاالمحليينإؤرخيناقبل

بحضوثيكاالتحبيربهذاائمآداتقريبأقولالقابي.لدعىكانبينما6اليرلية

طائفةلكلوكان.القولباسمءالأختصار1سبيلعلىءاليهميشارالأحيان

فيينمتمركزاغابيقولاكانولما.استا.لبولمنيمإنآغام!تهلألينالطا!فتين

أصبحواالذين6اليرليةالأنكشارية1سميبينماكاالقلحةدولةسمواالقلعة

.185صانظر!آ32-آ31،ب24-21،رسالة؟ذلكحولانطر-ا
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دمشق.دولةءساروجةاوسوقالميدان2منهاوخاصةدشمقأحياءفييقيمون

اأهملواأ.لهمالأءالحاجطريقعلىالقلاعبحراسةيكلفونا!رليةاوكان

فيها.السلطةوممارسةدشمقفيابقاءاتفضيلهمبسببذلك

..ء-!ا

وبحدالمتنفذينزعمائهمعلىدضيانبعدالرلةأسلطةضحفتودد
لا---خت--

نفترةضحفاءأبقتهمأخرىدثحو،1وحصلتةدمشقفيقولالقابيأقامة

المسمى6زعمائهمأحدقتل1671-8101/0679صنةففي.الزعنمن

فيأنتشرقد.وكانالحاج1اصارةاليهتوثناءأ6البدوقبل!نالتركما.ليموسى

يومفيالموتىعدد/وقدر6كث!يرينعلىقضىدمشقفيوباءالسابقةاسسنةإ

اثرالسياسيةالمنافساتحدةخفتاف-جمحآنبا:احد

يرليةمنفرقة/أرسلت9167-6789لم9809سنةوفي.المصية)1(هذه

القوليصعبانهورغم.)2(الحاجسلامةلتآميناكركاقلحةفيلتقيمدشمق

كادش!قفياليرليةاضمافبهقصدقدالفرقةهذهإرسالكانااذافيما

فيها.ا!رليةانفوذأضحفدمشقعنالفرقةهذهغيابأنالواضحفمن

اليرليةاسهم3909/1682وفي9679-8101/0679في:مناسبتين:في

استكانتهمعلىهذا:يدل.3(الأ::بيةةالجبهةألىأرسلتالتيالحملاتفي

امر.للأواوانصياعهم

وضحفهم6الأخيرةاالفترةفياليرليةلهاتمرضالتيالأزمماتأنيبدواو

من..+أ،ماهـسوهالذياضفوذابمد

باشاحمزةالشامواليأظهر6889-9909/1687عامففي.سلطة

فثارالدمشقيينعلىاتباعه1وأعتدىكادمشقفي:الطغيانالتسلطمنكثيرأ

وأهانوهم.أتباعهاوقتلواء4(ةجمعةأبنتعبيرحدعلى6،دمشقبناءأا"

انجندبأنهمعليهوثارواباشاحمزةعارضواالذينالى)15المحبيأشاروا

.2،63!،الدررسلك،المرادي!04،منجدنثر،جنعةابن-1

.43،منجدنثر،ج!ح!ابن-2

.125-2،124-،المحبى؟44،السابق-الممعر3

.-4516منبد،نشر"ابخاجة-4

331-332.،-4،المحبى-5
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؟فيالثورةالئمساميالجندساعدوأقدبعض،الدشقيينأنالممكن1.ومناشامي11

آبناا"تعبيريمنويتبين.بينهمتجمعالتيالمشتركةللمصالحنظرآ

الدشمقيا!المؤإرخان1اسضخدمهمااللذين6"الشامي1الجند1"و،دمشق

أصبحواالذيناليرليةأفرادالىيشيرانانهماكاثا:هـاارزيناعلىللدلألة

فولالقابيقتل9168-0011/6889عاموفي.الدشقيينمعمندمجين

محاولةايةبداالحادث1هذاوكان.إليرليةأعيانأحدصدقةابن1آغاصالح

اعالشديدالصرا661نهذاالوقتفي6يظهروءليةالير1زعماءعلىللقضاءجديدة

2916-3091/1969عامقتلفيوقد.قولاغابيوااليرليةبينالنفوذعلى

.السلطأنأوامرعلىبناءدعشقوافيقبا!مناليرليةزعماءمنتسمة

با!ما.حمزةضد6قليلقبل6أ!راصةأثورةعلىردآكانهذاأنويبد!

الترجمانبنآغا،وسليمانطالوبنآغاخليلقتلواالذينبينمنوكان

الكيواني.اغاومصطفىصدقةبنآغاومحمداضرجمانابنآغاوموسى

هؤلاهكاناولما.9"اشوفة11فيالمحني1أحمدالأمير1الى1ثآخرووهرب

المحليونالمؤرخونوصفهمفقددمشقوفيايراجةاطلألفةفيبا!زينالأفراد

ا،دو!كباى،دمشقاش/اكابر،دمشقاوأعيات،اسجاق)2(ااتأغوابأنهم

مطلعفيالانكشاريةكباىأسماءمعا!،سما*هذدقورنتمااواذا.دش!ق

وخداوشديالكرديوحمزةوقرديناقيناقآقأمثالعثمرالسابعاغرنا

:يحتلونالأنكشا!يةطائفةالىيتسربونبدأواالدمشقيينأنكيفاضالتبين

زعماءعنكيرعلىقفيحين9659سنةبحدوخاصة6فيهاالحلياانماصب

دمشقي.أصلمنيكونوالمالذينا.،نكشا:ية

اليوميةالحوادثكنانبنمحعد؟51،تاريخمنقطمة،48-46،جنعةابن:انظر-1

ارقاحمما:،برلينمجموعةفيم!وطانجزءان،وميةوالفعثراحدلىتاريخمن

آ17-ب14:الجزءالاوللاانظر.0489.ء*()1).9479.1115ء*())!1114

الظامر،سليمان:أيضاانظر،اليوميةالحوادث:يليكماباختصارالمصدرهداصيذكر

71مجلد،بحصشقالعربيالعلسالمجقعمجلة،"الئساميالتاريخمنصفحة"

الظاهز!سليمان:يليكماباختصارالمصدرمذاسيذكر:448ص،(42!\)

.284-2،283-،عليكردايفاانظز

الأنكثمارية.فرقعلأسقتئم،الموقدبالاصلوتمنى،مما!"هبالتركيةتكتب-2
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نفوثهمضفأنإليرليةضدالموجهةالقمعحملةنتيجةمنإوكان

الدمشقييناليرليةلأنونظرآ.سنواتعدةذلكواستمرءدشمقفيالآن

الأنالأهلينعلىلفرض!(المظالمالولأةمحاولأتقاومواماكثيرأ

يعدملمحلمذلكوهع.اليرليةلضعفنتيجةالولأةمردنىدشمقسثان

ارزياالسياسياثلفراغاالحلما-اصملا.ببراذعنهميدافعمنالدشقيون

.قولوالقابيالولأةمظالمضدالأهلينعنوليدافحوااليراسةضعفتركه

عثمانالوافيظلمدمشقعل!اءعارض6969-7011/5969سنةففي

بعض.لفيأنالنتيجةوم،نت6استانبولالىضدهمفاشتكىالسلحدار؟اضا

بينهممنوكانكاالقسطلقلحةوالىطرابلسالىكاالزمنمناهـ!ةالحلماء

المحاسنيسليمانالأمويالجامعوخطيبحمزةبن،الكر.بمعبدالأشراف.لقيب

.)1"قصيرةفترةبحدعنهما!فوباالأمرجاءثم.!اعطانعمانالشيخوا

علماءعنآخرفريقنفي7079آذار8911/25الحجةذي02وفي

اشحمنوعبدالبكريأفنديأسعدبينهممنوكان،صيداقلحةالىدمشق

اصالافرضفياجا/شاامحاولةمواقاولأ.هموذلكالمحاسنيوسليمانالقاريفنديأ

فيموففهمتأيدقليلبمدعنهمالسلطانعفاشحين.الدمثممقيين)2(على

اظلبم."امةمقاو

الخاصينجنودهمعلىدعمالبحوهااضىا!نفاببمتاسةفيالولآةواعتمذ

سنةوفي.والدمشقييناليرليةضدأيدوهميناوناقولالقآبيقوةوعلى

دمشقالىقولالقابيمناضافيةفرقوصلت1899/6017-7079

افعامفيا!رليةبايصطدمونوجحلهم6ا!لأنفةاهذه6أفرالفوذلىزادمما

ذلكعلىردوااليرليةأنورغم.انفارعشرةمنهمويقتلونكااالتا

6قولالقابيأرهبهنمفقد)13المقتوليندمثمنوأخذو)1القلحةابمحاصرة

،الد!ررسلك،المرادكط!448،944،الظامرسليمان؟!4،منجدنشر،جمعةابن-1

-3،167.

المرادى،؟944،الظاهرسلمتان؟آ68،آ1،67-،ليوميةاالصادث،كنانبنا-2

.1،224-،الدررسلك

اليومية،الحوادث.كنانابن؟ب6،تاريخمنقطمة،53،منجدفثر،جمحةابن-3

.ب1،67-
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في6بالأهتماموحضي.سنواتبضعا!سياسياالمسرحعنا!رليةا:غاب

ستمدةالثمامولأيةحكمإلذيباشانصوح6الشاموافيالأ"لنا?هذه

.1715-2699/4917و9079-8017//0112بينكاتقريبأسنوإت

خاصةبصورةوأمن،وخارجهادشقاخلدأالسلطة1منكثيرآأظهروقد

.للشامكوالطوطمتهبجانبأمارتهااأعطيالتيالشاميإلحاجقافلةسلامة

احاجاامارةانتقالالىأدتالتيالتطوراتالتاليةاصفحاتافيوصنبحث

يؤمنداممامنصبهجمبمأالىوابقاءذلكعلىترتبوقد.إمشقالى

عشرالثآمنالقرنفيالشامشلأةأشلباشانصوحوكان.جسلالخاا

فيالولأيةهذهتشهددلمأمروهذا..سحبيآطويلةلفترةحكمواارزينا

مستمر.بشكلاحاجاإأمراءاشاماولأةيكننمحينعشرالسابعالقرن

وذلكأطوللفتراتمناصبهمشغلوااولأةباشانصوحبحددمشقحكموقد

حينه.فيسنعالجهابهمخاصةأخرىولأسباباحاجاسلامةلتأمينهم

قيذلكتموقدءباشانصوحبقتلأوعزالسلطانأنبالما،حظةوالجدير

نصوحقتلويفسر.)1(الحاجسلامةتأمينهرغم1269/49176سنة

تاالمشفيأخرىأمثلةوسنرى"قوتهزدياد11منالسلطانبخوفباشا

وقتلواالحاجسلامةأمنوادمشقفيشصهورينلولاةمماثلمصيرعناضاليةا

العظم.أسحدهومثالوأبرز6متحددةلأسبابذاكمع

البطشأعمالبسببالشامولماليعنصبهيبةمنباشانصوحزاد

كامتفاوتةبنسب6خلفاؤهحاولشقد.ولأيتهثناءأبهاقامالتيأ\رهابوا

فرضوقد.دشسققوىبأغلبفاصطدمواهذهالقوةسياسةفيالاستمرار

2891/النصفمنالأولالنصففيكاالسلطانمنبأمر6الشاموالي

عنامتنعقدباشا.لصوح،شكانالدمشقيينع!مجحفةأضرا1716منا!،ول

منجماعةهاجمتو6فحهابرالمتوسطالقاضيالى1ابتهلوواالأهلون1فثارفرضها.

ولم6أفرادهاأحدفقتلاضرائباعلىللاحتجاجالوافيسراياقرلاغابيا

.آأ-1،77114-،الحرادثاليوميه،كمانبنا؟55-52،منجدنتر،جمعةبنا-1
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علىقولالقابيثورة!الحادثةهذهفيالنظر2يلفتومما.شيء)1(يتبدل

أكثردشقفيقولالقابيوجودعلىالآنمضىلقد.ا!را-ثافرض

فقدالقلحةفيتمركزهمورغم.فيهااحمصااطمفأصبحتقرننصفمن

عهدهم.أولفيالأن!شاريةشأن6بالتدريجاررشحقيينبايمتهزجونبدأوا

.لجد6يظنأنيمكنكما6اليرايةوبينبينهمهذابيقرأنمنوعوضأ

ومصالح.لفوذتوسعفيوجدوااليرليةلأناغريقإنابإنازدادقدألمداءأن

أضيفتاوهكذا..لفوذهموعلىاحهممصاحكللىخطرأدعشقفيقولالقابي

مايفسروهد!6الفر.بقينبيناخفوذاعلىالصراع1الى1إلمصالحاعلىالمنافسة

من6وإستفا.عشراخامنااغرنافيالشامبلادفيبينهماالداميالصراع

لأضعافهما.بآخرفريقضرب6المرتزقةكابجنودهاول-االذياوالياذالمث

1717-9112/1716فيكايلىكوبرباشمااطهاعبدكااكسام11اليشاقتلوقد

-!!

منيطلبانواهـادء!!مشقلتهملمحاراليرليةمنجماعة

اليرليةاصطدمذلكوعع.()دمشقمناليرلية1جميعاخراج1!السلطان

وفي.1718)3(الأول1تشرين0113/31الحجةذي6فيقولبالقابي

باشاعماق،الشامواليمعقولالقابي(اشتبك0729ل!أوائل1329أوائل

ح!3وقد.)4(الفتنةأسكنتثم6القلحةالم!افعمن1عليهاواطلقوا،طوقأبي

1721و9917بينالأولى:مرتيناشام11أولأيةطو!تىأبويإشاعثمان

و،يةيحكم!اثانيةاولأيتهثناءأءأبنهوكان.1725و7239بينالانية2و

علىمحتمدأدمشقفيالمال1ابتزازواالمظالم1منبكثيرطوقأبووقام.صيدا

منجماعةحولهمنو،التف.استاتبولفيالأضظماصدرواالسلطاندعم

طوقأبواعتقل1وقد.الاهلين1منالمالزابتز/1واالظلم0امارسواانية)5"الموا

.1،1383-،اليوميةالحوادث،-لنانابن!56،امنجدنثر،جممةابن-1

"ب1،148-،البوميةالحوادث،كنانابن-2

"آ016،ب915،السابقالمصدر-3

،1!16،السابقالمصمر-،

فيالنفوذاصحابيساعدونالذينالاشخاصعلىتطلقوأصبحتعواكأجمعالكلمة5

العوان،مالباسمالطريقمذاعنيجمعالذلىالمالوصف.المالوابتزازالاصاءةأعمال

-كابنا:انغل،وراشتقاقاتهاالكلمةمحنىفيللتوسع

ط+ح!57!أ+ءحآه،!!5!+لا،70.3و+.ا.
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لآمنأفرادبينهممنوكانكا(الظلممنمنعهحاولواالأشخاصمنعددآ

الحامالديني.الرأيأثارمماكا)1(الصوفيةالشيبانيةالطريقةأصحابتغلب

عندطوقأبيلايقافشيءعملمنالروميالحنفيالقاضييتمكنولم

دمشقفيالمتنفذة1القطاعاتيمثلشفدارسالامحاولةتجدلمكما6حده

البكريخليلمحمداحنفياالمفتيهبولذلك6الاحتجاجأستانبولالى

اننصففيطوقأبيضدثورةفيوقادهمءالمظلوميناضجدةالصديقي

.1725الثانيكانونمنالأ،ول99/النصف!هااضانيأ!بيعمنالثا.لي

عندآنذاككانالذي6طوقأبيأتباعمنالموأنية1بحضالئلألرونوقتل

كاواليهمعلىالدمشقييننقمةتجاهلالسلطانيستطعولم.صيداحاكمابنه

كانو.7259)2(آذارأوائلفيمكا.لها!باشااسماجميلوعين،فمزله

آخرونولاةوتلاه6دشقعئيعينالحظمآلمنوالأولباشااسماعيل

دانرةفي"مما+!+مقالانظر،اليونسيةبالطريقةأصيانأنيةالنسيبالطريقةتسهى-1

الاولى"الطبعة،الاسلاهبةالمحارت

؟ب165-آ2،162!،البويةالحوادث،كنانابن:الاح!ثمذهحرلهانظز-2

ديوانفيهجكوح-لتاب،المرصلىالرحمنعبد؟62-95،منجدنن!ر،جمعةابن

وديوانادصليالدينناعرالشيخجلهوبهجةالموصتليالرحمنعبدالشيخالمرحوم

ههـ2.9ء*(")1748برقمبرلينمضوعةفي،م!ورروفوائدهـغيرهباضامنجكالمرحوم

انظر؟الموعملي:يليكماباختصارالمصمرمذاسيذكر:ب55-آ55الورقةانعلد

الارشيفدارفيالموبردة،الفترةتلكفى،عيدانيالفرنسيالقنملتقارينأيضا

رمزها)هـول3)4ح5ح!غ"+!ع(-3الخارجيةالشؤونقمتتمفيمصنفةباريسفي

!ارمزتحتالدارقلكفيمصنفةعامةبصمورةالقنحتليةوالتقارير.(.ول.!

المكان31مجاشرةذلكبعدوسنذكر.المجلدالىالرمزمذايتلرالذلىالرقمويثير

وأالقامرةأوحلبأوصيداقنصليةعنصادرأيكونفقد،التقريرمنهارسلالذى

ي!ضيرعرويةمجتوعاتبثلاثةاليهوصنرمز،التقريرتارفيذلكويتلو.استانبول

الطرهةنفسوسنتبع""السنةالىوثالثهاالثمبهرالىوثانيهالمليومتاريخالىأولها

دائرةفيالانكليزيةالقنصلياتتقاريروتوجد.الانكليزيالار!ثنيفمنيرللتظربالنشتة

مصنفة-لأ5*!ما.اهدا!ءأعمم!"4مح!ن!هقسسولندنفيالارشيف
سملحتوميرمر)

اليهايشيرالتيالاحداثحولهانظز.،.5رمزها.!)الدصلةاوراقألى3حأ"4ح"،!33

.ول.!ا!2101:لأعا!1721.23.1721.01.21.4.و:التاليةالونانقالهاشمذا

كتابنا:يراجعالسنواتمذهأحداثعنمفصلةدراسةعلللصول

!ء!هع7مح!!أ"ه43+ءهولح،7700.3-.85
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هذهفيكولاةا!ظماآلظهورو!،ن.شغيرهادمشقنمماا،سرة1نفسمن

فيوغيرهاالعربيةالولأياتهنكثيرآعمتهامةظاهرةمنجزءأأعترةا

السلطةبرضىمجلييأصلمنولأذالحكم1تسلمحينعشرالثامنالقرن

منالأخيراغسمإمطلعفيوسندرس.عنها!غمأأوالفمانيةالمركزية

الحاكمبينالعلاقةفىوأهميتهاوأبحادهاالظاهر-هذهأسبابالكتابهذا

01والمحكومين

ا9ما2/9مندشفاللملقآالهذاالأستمرابلالعيينإشاوملأيخمااهدفساثممثسق!!جوقد

ال!بهذايحالجهاالتيالفترة؟هاية6الأقلعلى6وحتى8017-9017

آلىأالتىالمختلفهاثالأحداهيفما.عثمرأصامن11القرننهايةأي

؟الشامولأةالىالحاجامارةا.دتقال.شائجوماهيالتطورهذا

ا،مراء1تحيينتناقضقالى1أدتلأالتيالتطورات1سبق)1"فيماذكرنا

فيدمشقيةان!شارتعيإنتزايدوالىالمحاجأمراءالشامولأيةفيالمحليين

أصبح0669بعدالأنكشاريةهؤلأءنفوذلضعفاونظرآ.المنصبهذا

الأنكشاكأية،وزعماءالمحليينالأمراءبقاياجانبكاالىعثمانيونموظفونيعين

ضحفتزايدبسبببالتدريجالموظفينهؤلأءاتحيينازدادوا.الحاجلأمارة

عسافالأميرلأ!بملم76.سنة"ففي.الآخريناالعنصرين

الهذإعينواالذبنالأسرةهذهأفرادآخروكان6المحاجأميرأفروخابن

.9701/9669)2(سنةفيمرةلآخرالحاج1اماهـةشغلوقد6المنصب

8109!/6719و0801/0167شتيفيالحاج1أميرمنصبفيوعين

وأعطيءدش!قفيالبارزيناليرليةالأنكشار.لة1أحدوهوالتركماني1موسى

أبنيدعلىالثا.ليةأمارتهفيقتلوقد.عجلونحاكممنصبالمناسبةبهذه

.213492صانظر-1

أجزانهبعضنثركناشيله،المحاسنياسصاعيل!4،011-،1،442!،المحتى-2

الحاديالشنفيدشقتاريخفي،.صفحات:عنوانتحتالمنجدائدينصلاحالدكتور

،(0691)6مجلد،القاهرة،المصورةالمخطوطاتلممعهدمجلةفي،،الهجرىعثر

المحاسني.اشماعيل:يليكماباختصارالمصدمرمذاسيذكر:08صافظر
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هذاأثاروإ.)9(الحاجقافلةهاجمالذي!ان
الحئصنيةالسلطات1اهتمامدش!قمنالقريبةانحورافيالحاجعلىالأعتداء

أميرآباشاهرموشويسمىموظفيهاأحد682.16التاليالحامفيفحنيت

سلاعةلتأعينباشاحسينصاريالشام1واليالحجازألىورافقهكاللحاج

ناحيةمن6منصبهالىاالمعزول1مكةشريفولأعالمدة6.لاحيةمن6احاجا

-/83016729عامفيالشاماليا،شامحمدباشاقرهأت)3(يبدواو0)2(أخرى

-1//4809673سنةاحاج11ئير؟أكانو.لسنةا1هدهفيلحاجافقاراقدكا6739

فيالحاجالبدوهاجهاوقد،باشاعليقنقجييدعىعثمانيموظف6749

موسىالحاجأهيركان1675-8501167/!اسنةوفي.)4(السنةتلك

8709!/6769-1677سنةفيالحاجلأمارةوعين.غزة)15حاكمباشا

سنةفيإدحاجأميروكان.واللجون)6(القدسإحاكمطرزيباشاأحمد

-2

-6

جممة،ابن؟2،63-،الدصرملك،المرادي؟4،434-،3،428-،المحبي

.04،منجدنثد

.41،منجدنثر،جمحةابن؟2،124-،1،244-،المحبي

،،التاميبالركبصج،باشاصمدقرهان!ث1ص،منجدنثر،جمحةابنيذكر

استحماله.في،م!وطهناسعرربماأو،جممةابنويرتبك،مانوعأمبمتحبيرومذا

صاريان1672-8301/1671سنةاحاثافي،41،عنجدنثر4جمحةابنويذكر

يحنيومذا،،باينماهرصشالز-لبأميروكان...الشامىبالزكبحج،باشاصسين

يذكر)الطجاميريعنيالركبأميراتحبيرلان،الحاجرافققدياثاحسينصارىأن

،ص8401سنةالركبأصير-لانباضاعلىقن!يان41ص،منجدنثر،،جمآابن

علىقنبىان،ب2،تاريخمنقطحة(،الظامزيةفيجصعةأبنمغعلو!لفيكربينا

واليان،45،منجدنئ!ر،جنعةابنويذكر.(الثنمنةتلكالحاجاميركانباشا

المعاصنى،أصاعيليشيربينحا،8901الكاميبالركبحجباشاصحالحالث!ام

نئر،جتعةابنواستر.السنةتلكالحاجايركانباشاصالحأنالى،87ص

نابحدحتىالشاملولاةبالنستة،الشاصبالر-لبحج،تبيريستحع،منجد

التمبيرلتااستمالهفيتناقضمذاوفي.للحاجأ!راءباستمراريعينوناسبحوا

وحجاللااجامارةعليهوبهت،التركمانيسصىأن4،434-،المحبيويذكر

الشامي.الحاجنفسههوالئاميالركبأنيحنيومذا،،سنتينالثاسبالر-لب

الزكب،أميرمؤبهحجالذيأنعلقا!لصادليلادائماليس،بالركبحج"تعبيروان

الحقيؤ.الحاجأيرمومنلمعرفةبضهامعالمصادرعقارن!تجبويدلك

.!8،المحاسنىاس!اعيل؟ب2،لاريخمنقطحة،41،منبنثر،جمحهابن

.201،المحاصنىاصفاعيل

.1،222-،المحبى؟ب1!لأ،الواجدمطمح،المرادي؟136،السابقالمصمر
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دمشق6في؟اليرليةكبارأحدكاانكيوابنخليل8801/1677-1678

الحاجلامارةوعين.)9(توفيثمسنوإتأربعمدةالحاجامارةفياستمروا

سنةونمما.2(با!ثاصالحيسمىشحص-4901/16826839سنةفي

كاآنذاكالي،الشامواإبنبا!ثاالمنصب،أحمد1لهذاعين8901/1686-1687

9019/سنةالحأج1!ميروكان.)13القدسحكومةالمناسبةبهذهوأعطي

.4(باشةمرتضىغزةحاكم9689-0916

العثما.ليينالموظفيمانتحيينإزديادالسابقةالمتوفرة1الأمثلة1منويتبين

اليرلية.وإلانثثمأ.يةالمحليينالامراءضحفلازديادنظرآللحاجأمرا!

مععلاقتهمفياستقراارعدمالحاجأمراءهوياتفيالتنوعهذاعنونتج

المثمانيينالموظفينوأنخاصة6الحاجقافلةمهاجمةالىهؤلأءدفعمماالبدو

يأءلصرادفعاعناامتنمواماغالبألكذنحوأوسنةلمدةللحاجاءالممينإنأمرا

بعضأنأيضآو.للاحط.البدورضاءلشرإءالدولةمنالمضصالمال

منأكثرأوصنجقعلىحكامأ.دفسهالوقتافياعينواالحاجلأمارةالمحينين

اليهالأشارةشقتلتقليداستمراروهذا.الثماملولايةالتابحةالصناجق

أمرإءأغلبعينحينعشرالسابعالقرن1منالأول1الملنصفافيشاعالذيوا

منسواء6للحاجأميرآالممين1يكنلماذاوا.الصناجقهذهحكاممنالحاج

لهذايحينفانهصنجقعلىحاكمأء!الأنكشاريةعنأوالمحليين1الأمر،ء

أميريأتيأنآنذاكالمادةوكانت.إالحاجامارةاليه1توكلحالماالمنصب

حيجنوبياقحةالوا6االحاجقبةالىقواتهمعالصنجقحاكم-الحاج

فيالمقدسةالأماكنالىيؤديلأنهبذلكسمي)اللةبابخارجالميدان

جعة،ابن؟3،248-،المصرسلك،المرادى؟134--2،1-،المحبي-ا

.43،منجدننر

.301،المعاصنىاستاعيلمعقارن؟1،448-،المحبي-2

.87،المحاصنيايساعيل؟45،منبدنثر،جمعةابن-3

.135،المحاسنياسماعيل-4
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عدمعندمشقاستفادتوا.)1(الحاجقافلةقيادةاضسلم،(والقدسالحجاز

وقد.لهافقةالمرااتالقوا1تمدياتمنسلمتلأنهااليها1الحاجأعيردخول

6أمرا،للحاجالمثمانيينالموظفينتميينبحدوخاصةءالأخيرةالأمثلةفيرأينا

فيقواتهممعأقامواولذلك6صناجقحكاميحينوالممنهمكثيرينان

الشيخالأمرهذاحفزوقد.وجودهممنالدمشقيونوزاسىءدشسق

يفولكما6السلطانمنللطلب6الد!كأسلكصا-بجد6المر!اديهر.اد

القدسحكامالىوعودهادشقعنالحاجاما:ةابرفع"6المرادىخليل

حاللأضمحلالالسابقالزمنفيالأمركانكماالبلادوتلكوعجلون

رونقهازادعليهاالحاجاماكأةحإنصارتمندمشقفانذلكبسببدمشق

نأحتىبهاالشدائدوعمتمحاسنهاوزالتفيهاذلكبسببالظلم1وكثر

فيرحلاتهأحدفيخانمحمدبنأحمد،السلطاتبالمرحوماجتمعالجد

دمشقعنشرفعهارجاهمنهفقبلذلكا!هوذكرقسطنطينيةالمملكة*ار

بمنصبالمثيبركاتبنيحيللثمريفووجههاترفعلمسنينمنذوكات

المكرمةمكةشرافةعنخلمهبحداشومفيحينثذموجودأكانلأ.لهالقدس

تلكثيدشقأهاليعنوارتفع4للحجأميرأالسنةتلكفيالمذكور1فذب

ثمالحجوقتفييوجدكانعماوالجرائموالبضيوالحساكرالظلمالسنة

الحربوبغىالحجاج1بعضباذ.بةسهوةسهاالمذكوريحيىالشريف1ان

وأعيدتذلكمنعزليحيىالشريف/يصنيعالحليةالدولةأخبرتفلما

يفالثمراما/رةاوكانت."2(الآنالىوهيإكانتكماالىدعشق1،الحجامارة

مهاجمةاثرعنهاعزلوقدكا9969-2099/0916سنةفيللحاجيحيى

(يضا:انظر؟ب37،الواجدمطصح،المزادلى:انظر-1

ول.ول.!هءهطحء،طهـ!ذءكح!"نأ5ول53"4ء!93،!+094ءوله3ءطأم!"+4!ول،

.91027،!04!مأ،7431-3..مح!9باا.811:

حطع!ل!ه:يلىكاباختصارالمصدرمذاسيذكر

مهشهالحاجأصريتسلمحيثالحاجقبةعندوتوقفه!عئسقفيالعاجمو-لبحولانر

وا!اسنالممالكفيالاسلاميةالمواكب،كنانبنعيىبنمحهمزلف،جةبرجب

عنمصورة،بشصقالعربيةاللغةجحمكتبةفي،فوتوغرافيةن!خة،الشاعية

.!17-178الاوراقتض-36برقم،الممريةالكتبدارفيم!لوط

.آ27-ب26،الواجدسح،المرادكلي-2

-227-

http://www.al-maktabeh.com



مركزالتاريخهذامنذدمشقأصبحتاوقد0)91إهمالهبسببللحاجالبدو

.للحاجاء،أمراذلكاثرباستمراراولأتهايحينلمولكنكاالحاجا*أمرا

حين.عين8.176-0916//0112-2011بينالفترة1فيونلاح!

اءأمراعينواالشأمولأةمنالأقلعلىثمانيةانءالشامعلىوأليأباشانصوح

لكئرةنظرأالفترء1هذهافيإلحاجعلىالبدوهجماتايدتتزااوقد.للحاج

سلامةولتأمين.)2(لأنفسهمالبدوصربأخذبمضهموطمعالولأة1تبدل

الشامولأةباستمرإريحين9017-0291/8017منذالسلطانبد/أالحاج

سا،عةيؤعندامماو/الأمارةالولأية1فييبقىاليالواوكانكاللحاجأمراء

جديدالواكلتحيينبمناسبةيذكرونالمحليون1المؤرخون1اوأصبح.الحاج

.والامارةالحكمتولىبانهللشام

ةولم9تكليفوعندمشقإلىالحاجرةامركزنقلعن.شجوقد

زاريخعلىآثارهاتركتهاعةتتطور(1كار14باستمرالأمارةبهذهالشام

تطورذروةالحاجأميرلمنصبالشامولأةتحيينوكان.بكاملهاالشامبلاد

فلقد.عثمرالسابعالقرن1فيالشامبلا*فيالنفوذ1علىاوتصارعسياسي

الذين/المحليينالأمراءأضحفالثاني1المحنيالدينصرأنكيفأينارإ

ولأةنفوذقويالدين!خرعلىالقفاءوبحد.للحاجأمراءيعينوناكانوا

سلطةزدهرتش/1.المحليينالأنكشا!يةنفوذعلىالقضاءمناوتمكنواالشام

وخارجها.دمشقفيحدثالذيالسياسياالفراغبسببلكذبحدالولأةهؤلأء

علىالبدواعتدا،اكثرةبسببالحاج1امارةمسؤاوليةعليهمالقيت11وأخيرآ

متوالية،عسكريةاتمنانكساراآنذاكيعانيالغماني1السلطات.وكانالحاج

ثحاما-لدينيةسمحتهلأن"لحاجعلىالبدواعتداءعنالتغاضييستطعولم

!ب1،915-،اليوميةالحوادث،-لنانابن؟47،!نجدنثر،جمحةأبن:افظر-1

الاسلاعيةالمحارفدائرةفي3!!،"كللاعنوانتحت.5ى!!ولممتبهماانظز

الثانية.الطبحة

ثر،اجمعةبنا؟ب72-1081-،اليوميةالحوادث،-لنانبنا:ذلكحولنظرا-2

.آ،23-آ22،الاوراق.7859ء*)"(418.رقمبرلينم!وط،52-48،منجد

"009المحاسنىا!ساعيل-؟ب0373آ353،والمجازالحقيقه،فابلدسى
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اوحيدينالنفوذاأصحابعينولهذا.لذلكتبحآستتأثريفينالثشرللحرمين

.للحاجاءأمراكاالشاملاةووهم6الشامبلادفي

نفرةدمشقعنتغيبهمالمنصباهذافيالشاماولأةتعيينفيلت!عن

النصففيعادةالقافلةمعمشقيغادهـ9الحاجأميرااليالواوكان.يلة

ا،ول1النصفاليحواافيالحجازمناليهاويحودشوالشهرمنالأول

الحاجالبدوماهدد12اذذلكمنأكثرعودتهتتآخرشقد.صفرشهرمن

بو،اسطة6الحالأتهذهثلفي6الحاج!عادوكتيرآكاس!يرهاوأعاقوا

نأانحاجأمير-الشأمواليعلىوجب14وهكذ.غزةعبرالفرعيلايقالطر

ذلكاىوبالأضافة.أشهرأ!بعةقي-ابةقافل!الحاجمع،-مشقعنيتغيب

انقيتفقد.أخرىفترةدمشقعنغيابهالمضصبلهذأالوأليتحييناستلزنم

.اللازمبالمالوتمويلهاالحاجلقافلةللاعدادالمناشرة1المسؤوليةالآنعليه

قانواالشامولأيةصناجقحكامهنالحاجاءأمراأنكيفرأيناقدوكنا

ماخصمصهالىبالأضافة،صناجقهمابرداتمنللقافلةادالأعداعلىينفقون

الذهابالىالآنالشامولأةاضطر4و.ثابتهعائداتمبئفيلكالسلطالط

نأالقولويمثن.ولأيتهمفيالملتزمينمنالميريةالأموآللجمعبأنفسهم

و،يتهمنالميريمالجمععن6حالأيةعلى6مسؤولأكانالثمام1والي

سنةكلفيفيهبأنالآنقبلهضطرآيكنلمولكنه6محصلابصفته

يتكملالذيهوالحاجأعيرا-الصنجقحاكموكان.إلمالألهذالجمع

-لانبذلكمباشرةالشاماشاليانشغاللعدمنظرآش.ذا!كأمرآ.لذاك

بدأوقد.المختلفةالقتالميادينفيالسلطانجبوشبنجدةأحيا!لآيكلف

كاالزمنمنبفترةالحاجقافلةخروجقبل6سنةكليخرجالآنالشاموإلي

وسمي.ذلكعنالمباشر1المسؤولأصبحلانهلتمويلهاالازماالمالليجمع

حينوفي.بالديورة)1(الولأيةفيالملتزعينمنالماللجمعهذاخروجه

فانكاالخاصةاو!غبتهمشاغلهعلىيتوقفكانللد،ورةخرلأوجهشاريخأن

-كمابنا:انظرالم!رةعناكثرتفصيلاتعلللصول-1

ء!+عء+شه،!53ولع!!!،!23-2100.19
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الىالحاجقافلةمعخراوجهتاريخيقرتهكانالدهـورةمنعودتهتاريخ

دفعرفضواالذينالأقوياءالملتزمينقتالالىأحيانآاليالواواضطر.الحراز

انشغالوبسبب.الدورةمدةا،الحاهذهفيعادةشتزداد،الميريمال

الدينية6طبيحتهابسببفيهاالتها!نلأيمكنالتيالمهماتهذهمثلفيالوالي

الداخليةحروبهاوالنجدالخروج!شتعساكرأفقد

عشرالثامنالقرنفينسمعولأ.ذلأقبلالأمركانكماالخارجةأو
حض-
.هذهالنهجدةاعمالبمثلقامواددالشامولأةان

فيها،الحاكمةالسلطةضمفتأ!دشصقعنالواليغيابعنونتج

سلطةممارسةمنءالولاة1عنانابواينات16المتسلمينغالبيةيتمكنولم

وأاصسلطةايستغلونالمصسلمينبحض6الحقيقةفيءنجدا.شاو.حازمة

نلاستمادةالمرتزقةاعواتواقولوالقابيا!رليةكاالأخرىالقوىععيتآمرون

علىوالصراعالمحليةالمنازعاتاوضعاهذاشجعوقد.الوإليغيابمن

بسبب،الوالي.واضطرالكثيرالشيءذاكمندمشقوقاست6النفوذ

برتزقةاستئج!!شات،الىالحاجسلامةلتأمينالقواتمنعزيدالىحاجته

اقواتاهذهتحالفتماوكثيرآ.واللاوند)1(والدالأتيةكالمغاربةأضافية

الىالأعت!ادالواليفاضطربمبالحكس،أوقوقالقابيضداليرليةمعالمرتزقة

الأهلين.نقمةومثارالجندلفوضىمشجمآهذاوكان6أخرىقواتعلى

كااجرااأفانكاالحاجامارةأصابالذيالتطورغرا.وعلى

الحثمانيين،الموظفينمنعينواكااحاجاقافلةحمايةولتموينخرجواالذين

فيهأصبحالذي1الوقتشفي.والأنكشاريةالمحليينمراءاضحفبحد

وأصيداولأةبأحدالجردةامارةا.لحصرت6للحاجأمرا*الئسامشلاة

ولاةاختياركثرةسببلمو.5حلببوالينادرةحالأتوفيكاطهـابلس

وبصو.ة6دش!قعنالولايتينهلألينقربالىالمهمةلهذهوطرابلسصيدا

فقد.الشامولأةالى1اغربىابصلةغالبآيمتونالولأة1هؤلاءكونالى!هم

أقرباءأوأبناهتحيين،الى6أشاماوافيمنأحيان!آاحاحبا6السلطانعمد

.97-75صانظز-1
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إلشاموالينفوذويزدإد.وطرابلسصيداولأياتعلىحكمآالواليهذا

اصيدالو،ةالشامواليدعم6ناحيتهمن،السلطانويضمنكالذلكتبحآ

الساطانمخاوفتزدادأنالطبيعيومن.هددتسلطتهممااذ/اوطرإبلس

اوسائلاتنقصهالمالمتمانيهالدولةولكنكاالشامإولأةسلطةازديادبسبب

ائارةالىأوا6الهمأمواومصادرةا!لأةعزلالى1تحمدكأن6هيبتهالفرض

عشر.الثامن1القرننممامختلفةتمنآفيسنهرىكماكااخرضدالوا

ا!ذاوطرابلسصيداولأةتحيينبحدكاالجردة/أميرأنهنايهمناوالذي

آميرمغادرةمن6الاكثرعلى6شهربحددشصقالىيأتيأصبح6المنصب

ذيالقحدةاخرآوافييغادرهادمشقفياتهاستعدادايتمأنوبعد.لهاالحاج

له6المرافقةالقواتمندمشققاستماوكثيرآ.الحجةذيأوأئلآ(و

عادةلهاتمإنكانتالتي1الجردةتمويلفيالمساهمةالىأحيانآواضطرت

تل6الأستثنائيةاحا،لأتانمماكادمشقعلىيفرضوكانءثابتةموارد

ثانية.جردةوتمويلاعداد6للجردةالبدومهاجمة

امارةمنأفادوافانهمالشاماولاةتجشمهاالتيالمصاعبهذهاورغم

.الحاجسلامةيؤمنونداموامامناصبهمفيأمدةببقلألهمالحاج

مكانةمنالحاج1أميربهتمتعلمانظرأالدينيةالناحيةمنأيضآشأفادوا

معوتعودتخرجكانتالتجارقافلةلأنمادي!آكستبو!انهمكما.مرموقة

منلهمالحاجأميرحمايةشراءالىالنجاراضطرماوكثيرأ6الحاجقافلة

حصةالحاجأميريناللىأنالحادةجرتذلكالى1مالأضافةو./البدو)9(خطر

المتوفير.الحجاجأموالمنكبيرة

مفدارسبق)2(فيمارأينا-.!شقخوججدثتالتيالتطورابئ

فخرعرالقضاءاثركاالشوفامارةبالتاليش6المحنيين1أصابالذياعحفا

واليأنورغم.0166سنةفيصيداولأيةوتأسيسالثانيالمحنيالدين

فيكانتالمباشرةغيرالمسمؤوليةفانلبنانجبلعنمبا!ثرةهسؤولأكانحيدا

كتابنا:فيالحاجلقافلةالتباريةايامميةصولافنلر-1

!!!35ش!?5،!حول34حلا3"67-37.00

.212حمهانغك-2
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الشام1ولأةأنحينوني.المنطقةقيواسعبنفوذتمتعالذيالشاموالييد

6(أصواخثلاثةعلامتهم)وزيررتبة"أصحاببينمنعادةيحينونكا/نوا

علامتهم)بيلربييرتبةأصمحاببينمنعادةيحينهونصيدااولأةكان

صيداولأةاعتنادمنزادفقدالنفوذفيالتفاوتتاحيةعنوعدا.(طوخان

شؤونقيالغثمانيوناولاةاتدخلوقد.بينهمالقربىصلةالشامولأةعلى

7916سنةوفي.واليمنيةالقيسيةبينالنزاعأ.لارواوالداخليةلبنانجبل

ذكرآولدآيخلفأندون،الشوفأمير6المحنيأحمدالأميرتوافي

مقاطحاتمنلبنانجبلمشايخاجتمعوقد.المحنمةالسلالةبذللففانقطحت

السمقانية6فيوكسروانوالمتنوالغربوالجرداوالشحارالشو!و"الحرفوب

الأميرأختوابنرائياأمير6الشهابيحسينبنبشيرالاهيروا؟ضخبوا

الأختيارهذاعلىوالسلطانصيداوافيافقووا6لهخلفأ6المعنيأحمد

لأختيا:السلطانلدىالدينإعلمآلمناليمنيةبهاقاممحا/ولةفشلبحد

آخر.شخص

جبلشمأيخأنالشهابيبشيرالأصراختمار.الأنتماهعى-وعماد!2

جبلعلىمحنيأميرأولأنحينفي6ذلكوفرروااجتمحواالذينهماصنان

مشايخأنهذامنيظهرو.الأولسليماسلطأناقبلمنعينفدلبنان

ا.شخابهمبعدوتبلورتسلطتهمتأكدت.وقدسلطةأصحابكا"لوالبنانجبل

فيبشيرالأميرتوفياوحين.لذلكنتيجةعليهتأثيرهموازدادكابشيرالامير

موسىبنحيدرالأميرواختاراواجديدمناسنانجبلمشايخاجتمع6017

نتلألجأحدكاالأصلفي6لمشايخ1نفوذازديادوكان.لهخلفآالشهابي1

نبثماتم.اثانياالمحنيالدينفخرعلىالقضاءاثر6إلشوفأميراضعف

الىدلكوأدى6المشايخنفوذازديادبسبب6استفح!أنالأمير1ضف

فيلبنانجبللتاريخدراستناخلالسنرىكمابملسلطتطهنفسينظهور

التالي.القسم

جمعالذيالمشتركالقاسمأنبثميرالأميراختيار1طريقةفيونلاحظ

عنمثلينضمواأنهمرغم،قيسيةكونهمهوإختاروهالذ.بنالمشا.لخبين

-+
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علىالأختلأتىحلغىإنهالقيسيالتعاطففوةيؤكدوعما.المذاهبصختلنث!

عحلةأنوطبيمي.الدر(وزالمممنيينخلفاءالسنةالشهابيونفاختيرامذهبيةا

كاقالقيسيالتكتلواكنءذلكعلىساعدتفدالأسرتينبينالقربى

علمآطمناتمربصيناليمنيينضدسحلطتفماضوطدآ.لذاكاطموهـة2ضر

هذ6بعدحدة!كثراتلممنه!ةابيز!اغسحيهاعالصرا1أصبحوقد.الدين

اغيسيه11اشتبكحين1711في6.لهايتهوبالفحلءأزجهبلغاوالضكتل

واليمنكلاصمنيةايؤيدوكات.مصدا!ةفيدامقتالفيواليمنية

اتتيسبهاكنو.الشهابيالأضحافالأميرمنهماا!ةمحاوثيصداوافيشالشام

اإشوآبامحظهكلموقتلواالواليينهذينمساعدةتلقيهمقبلاليمنيةادإهموا

حورانجبلالىلجأاليمنيةمنسلمومن.الد.لنعلمآلزعماءأكر

يطلقالدروزجبلتعبيروكان.الدروزبجبليحرفأصبحاصذيا

القيسيةسادوهكذا.لهكبديلأحيانآيستحملش6لبنانجبا!علىبالاساس

آلىوخاصه6الد!وزمنيتألفوناليمنيةأغلبكانولما.لبنانجبلفي

اعنصرااضحافيحنيكانالآخرالبحضاوهرببحضهمقتلفان6علمالدين

فيالنظراعاصش!اراشمن.الشوفبلادفيالإرزي

حدثتالتيالأقطاعاتفيالشواغرلأملاءلبنانجبلفيالأقطاعيةالتقسيمات1

أأ-امقتلا"لر ا!ميرارفعوقد02الشهابيل!مير-المؤيدينفأوا!اصمنيين

ملتزمرؤساهها!ايفمنح*عمتهالتيالاسرشأنمنحيدر

عنوااضيأالمقاطحاتفي(منطقتهفيالميريةالالأموايجمعمقاطعجىأو

الاسرمشايخأبقىانهالحزلزصكما-و6نها.

وآلالخازنآلذلكبنتيجةواشتهر.كملتزمينأيدتهالتيالأخرى

جنبا،طوآلالحمادوآل6ا،لقيسيينالموارنةمنالدحداحوآللحبشى

القيسيين.الدرهـزمنالملكعبدآل،وتلحوقوآلعدوآلنكدأبيآلش

لهاأعطيتالتيالمقاطمةادارةعنلةمسؤا!الأسرهذهعنةكل-شكانت

بدورهيقدمهاالذيالشهابيللااميرواعطلألهاعنهاالميريعائداتجمعوعن

أبيآلالشهابيالأمير،وخصم.لبنانجبلعنالمسؤول1صيداواليالى
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ثأنرفععنونتج.)1(منهموتزشجالمتنمنطقةفيأمراءبلقباللمع

توصدتانالحزيزالأخبلقبلرؤسائهاالشهابيالأميرومخاطبةالأسرهذه

آيضاو.للاحظ.المستقبلفيالشهابيالأميرفحارضو!ؤساءأاهؤلأءسلطة

يوحدكانالذىالخمارأزاللبنانجبلفيسياسيةكقوةاليمنيةز:الأن

أنفسهم6علىببدفيمااغيسيةاانقسمأنذلكمنوكان.التكيسيةبين

-!
عثمر.الثامنالقرنأواسطفيواليفىييهيةالجنهبلآ-زبيحولتجمغواو

وهم6ولةالمتاأءلبنانجبلفيالشهابيينالأمراءجانبوالى

عشر6الثامنالقرن1مطلعمنذعامل-لفي6عشريةالأثنيالشيحةمن

3تتتألفءنطقتهموكانت.متزإيدبش!صلالأخبارفييظهرونشبداو!

بنوبرزحيثوالتفاجالشمارواقلي!ا6الصغيربنواشتهرحيثبشارةبلاد

الحزبمنالمتاودةوكان.محنبنوسيطرحيثالشقيفواقليم6منكر

الئسيابيإطبالأمراء-بحدهاوعا-الفترةهذهفيفيأأصنوهـوفد--اصطدمو،ا

ذلك.قبلنفوذآيمارسواأنه!لمالآنالمتا-ولةاشتها!ولايحني.القيسيين

،سبابوذلكالفترةهذهمنابتداءأكثربمو!ةأخبا!همعننسمعولكننا

لغ6اليمنيةعداءاشتد1لبنانجبلفيالقيسيةسيطرأنفبمد.مختلفة

أحمد!23-2،15-،68-167-،شهياق:التطوراتمنهصولنظرا-1

واصدالبستانيفؤادنثر،اجزاءثلاثة،الثمهابيينالامراءصدفيلبنان،شهابحيدر

يلي:-لماباختصارالمصمرمن!سيذكر:16-102-انظر،3391بيروت؟رستم

فيخطوع!،عربستانحوادثفيالزماننزمة،شهابثحيمرأحمدأيفاانظر؟لبنان

:ب6-آلأ،،لاوراقانظز،.!ه6و(9)برقم.(بافكلترا)كيمبردججامحةمكتبة

فيالزماننزمة:أيضاانظر!الزساننزمة:يليكحاباختصارالمصمرمذاسيذ-لر

مجهول،"؟!ول1684برقمبباريس.الوطنيةالمكتبةفيملرط،لبنانجتلصادت

ءالزماننزمة:يليكماالمصصرباختمارمذاسمذ-لر:آ35-آ،31،انظرالاورافالمؤلف

!ركيس،غناطيوصفشرط،الثوتيختارفيالمرصوفلمر،االمنيرنياحنا؟يىبارم!ورو

!11)4854المنرقنظرا،(1!57-5491)51-48دأد

يختارمذا،ايفانظرا؟المنير:يليكماباختصارالمصدرومذاسيذكر:672-677

رقم،برليقمجموعةفيمغطورو،ص1223وغايهص!.11سنةابتما.المروزجبل

باختصارالمصصمذاصيذكر:ب5آ-3الأوراقإنظر،ر7.!و!*)"(ر77

كتابنا:فيالممادرلهذ.المقارنةالمراصةافعلى؟المردزجبلتاريخ:يليكما

!ءزره!!مح!وللمه،6!*ولحكمة،32300.9-3وو
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نولأةتابحةالمتاولةبلادوكانت.لهماليمنيةالمتاولةمحاداةذالمثعنونتجص

لبانجبلفيالشهابيينالأمراءالىالولاةهزلأءماعهدوكثيرا6صيدأ

سنةنمماحدثوقد.منهمالميريالأمواوجمعالمتا:ا،منالثوا:1بمحاقبة

ا،الي1فكلفصيداواليعلىالصغيرمشرفالمتوافيالأميرثارأن0017

امتاوعة.اومقاطحاتصفدحكمذلكمقابلوأععلاها،بقتااضهابيابشيرالأمير

منوجحل6صفدعاىحاكمآمنصورالأميرأخيهابنبشيرالأعيروعين

ظاهرا!حمرالد1ووهوقيسيأسنيآعمرملتزسآ.وكانانيالزيدإعمريدهخت

بلادنممايدهصيداوالياطلاقمنالشهابيالأمير1أفادوقد.إلمشهور)1(

رحيصآنصرأالشهابيللاميرأمنمما.سبيآضمفا،الأمراءحيثالمتاولة

إلآتفهحتىالمتاولةبلادغزومنيكثراوناشهابييناالأمراءنجدولذللث

الأمراءانذالمثوتفسير.بدونهأ:صيداولأةمنبتكليفوسواءا،سباب1

القصاءبحدكثيرآسلطتهمضحفتقد6الممنيينالأمراءقبلهمومن6الشهابيين

وبزوال.بشدةيمارضونهماصمنيون:االشامولاةوبدأ،اورينإفخرعلى

نبنانجبلفيالأسرمشايخسلطةادتازدادارةعينموقحةبحداليمييننفوذ

بحاجةاكمابيالأميركانولهذأ.الشهابيالاميرسلطةمنذلكوحد

المتاولة.ضدبحملاتهنسبيآميسورأذلكمجالووجد6نفوذهزيادةالى

إلاميروراءمنالقيسيةالأسمشايخبتكتيلالحملاتهذهمثلإت:أفا

المتاولة.6المشتركالتقليديالحدوتجاهبينهماصدوعاأبوراأضسهابيا

الىوبالتاني6المتاوا،بأمورالشهابيينتدخلالىدعاآخرسببوهناك

الأزدهاروهو6سلطتهموزيادةعشراثامناالقرن1فياشتهاهـالمتاوا،

النجار.شطفقط.القرةهذهفييكاملجبلمنطقةفيالأقتصادي

6التجاهـةوشجعواالجنوبيةسوريةفيعشرالثامنالقرنفيالفرنسيون

لزراعةالمتاولةبلاد:تصلح.فيهاإيةالأقتصاالحياةبالتاليوازدهرت

سوقآوجدواأنبحدلأصيما6الزراعةبهذهالسكاناهتموقد6التبغ

بلادفيالأقتصادي0الأ.لتحاشهذاشكك.الفرنسييناورىلحاصئلأتها

.6-1،5-،لبان،ضهابحيدر؟28-2،16-،ضدياق!-1
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بينفمالمنافسةونشوءفيهاالمحليينالأمراءسلطةتدعيمأسباتمنلةالمتاو

احشهابيوناوطمع"الميريأموالحولاصيدإولأةمعمنازعاتنمماودخولهم

.)؟(عليهمحملاتهمفيسببآهذاوكان6لةالمتاوموا:دعلىبالأستلاء

ن!

لادلها!(ر لممطقةبا،دهمإستخدموا6المتاولةبمواردا!ضلفا
حولالمصادشاختلفتوقد.نيانزيدالىعمرالزيادنة1ينتسبو.اطمنفوذ

ا،شراف.1منأصلهمانقلأللومن،بدويهأسرةا.لهمفائلفمن.6أصلهم

يدا.لياشعمر0017سنةفيعينالشهابيبشهيرالأميرانكينص!..أينا:قد

وحين.الفهابي1منصور!الاميرامرةإتحتوجط"كاصمدمنطقةافيملتزمآ

واستمر.صفدحكمفيالزيدانيعمرخلفه2079فيمنصورالأميرتوفي

نحكمانمباشرةالمسؤولية7569فيصيداوافياستحادأنبعدحتىلك6في

الزيداانيعمروفاةوبعد.اشهابيااشوفاأميرمنالمتاواحةبلادشصفد

وبدأ6صفدمنطقةفيكملتزم6اخوتهجميعبينمن6الحمرظاهراشتهر

)2(.المنطقةتلكنممانفوذهيوطدالتامنعشراغرنامنا!ثمرينياتاأواخرفي

18؟-1،16-،ش!ياق؟8-1،5-،لبنان،،شهابحيمر:ذلكحولانظر-1

الممارتدانرةفي7ا!*"ولأعنوانتحت.ط3!7وله!أ:كتبهساأيضاانظر

الاوالى!الطبمة،الاسلامية

ول!0435وللأ-+ء،410،3داحح!ءولولهح4؟ول!ء3أ33!!4ءا،ح!لأضأولءممم5())7

3أ،س!اءغ.3+ء!1191،.288.0

4+د4أهء43ول!غع!ول،+هحول!")"7*3ءاحعأ:يلي-لصاباختصارالمصدرمذاسيذكر

أيفنا:نظرا

03س!ط!ا!ثح!-"هول*،محأ3طع!احاس!43ح3لاقحء،ء4ح34ءاأأولحءول74*))!3أ9حاح،

40+3"2791كار.67-660،

ث!ا!،"ح-ه"ولول:يليكماباختصممارالمصرمذاسمذكر/

نزمة!1،6،8-،لبنان،شهابحيمر!17-2،16-،ياىشد:نظرا2

أخبارفيالزامرضالر!،الصباغعبودا؟آ33،آ32،باريسمخطو!ل،الزمان

،الاوراقانظر،4!ولل!أكهـو"لأرقم،باريسفيالرطنيةالمكتبةفيم!ورو،ظامر

،الصباغميخائيل؟الصباغعضود:يلىكماباختصارالمصمرمذاسيذكر:21-13

،3591،حريصا،الباثاقسطنطيننثره،الزيد)نيالحرظامرالشيختاريخ

أيضاانعلى!الصباغميخائيل:يليكماباختصارالمصتمذأسيذكر:15-36

وكراساتاوراقعمتيضممالذيبألمانياميونيخفيالوطنيةالمكتبةفيالم!و!لالكناض

وتاريخ،الحنرطاهرمستثارالصباغابراهيماوخاصة،الصباغألتاريختعالج

قا.4."!519برقم،وظامرالزيادنة
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آصبحوكيفظاهربلغهاالتياصعميلةامقدأرالتاليالقسم1فيوسندرس

يميلونوكانوا،لنفوذدمسرحآ6الثمهابيينبينوبينهيفصلونالذين6المتاولة

اجا.لبينامنالضغ!1اهذاوشجع.اسثهابيين14علىكفتههـجحتكلماأليه

اصمخابيين،ارويدوالآخرظاهريؤيدالواحدفريقينالىانقسامهماولةالمتاعلى

!هـ.والشهابيينظاهربينالصراع1نتيجةعلىفريقكلمصيروتوقف

ثم!جمح
يلحبونبدأوا-دنة.والمتأولةالشهابيينالأمراءأننرىوهكذا

مناسباتفيمع-الشاماشتبكواشءلمنطقةفيالقوىتوازنفيهاسأ*ورأ

هـإلأةتدحلوقد.عنهممباشرةهـؤولينكانواصيداولأةأنرغممتحددة

وأأقربائهممنصيداولأةلأتاماالأمراءهؤلأءشووتنم!الشام

اعضدىماوكتيرا.المباسثرلفوذهمتخضعمناطقعلىالأمراءاعتداءبسبب

ظاهرأنثما.اخاماولأ.لةتتبعاكتيالغنةالبقاعءضطقةعلىابيونالش!

عكا6منطقةالى،صد!لولأيةالتابحة6صفدمنطقةمنننكوذهمد.العمر

المحنيينمراء119!ؤلأءعلاقةالتاليالقسمفيوسندرس.الشاملولأيةالتابدة

.اشاماولأةوخاصهءالحثمانةاسلطاتامعشعلاقتهمكابحضمعبحضهم
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!ضالمابح

ألعثمانيةالدولةضعففترةفيمصرولاية

عث!رالثاهنالقرنمنالأولا،لربعالىعث!رالسادسللقرنالاخيرالربعمن

ا،1،ية1تاهـيخطبحتمختلفةاغت!هـ-اهذهفيمصرفياشتهرت

كلوكالالت.بالتد!يجالأحدإثمسرحعلىظهورهاتتالىوقد.بطابعها

ا،خرق.القوىلظهو.أساحةا،مباشرةشكليرأومباشرةبصورةزهى?قوة

حي

ا،ول1اغسمأ:أقسامثلاثةالى6لذلاثتبحأ6الفترةهذهنقسمأنويمكننا

وفدء7901!/9016سنةالىعشرا!سادساللقرنالأخيرالربعمنويمتد

11!هاااهتمامأثواشأءمصرفيالمساكربعض؟لفترةهذه!
----ص

سنةفيالمتمردينا!ساكراهؤلأءعلىالقضاءؤأتاح.الحايهمةوالسلطات

هؤالأءولكن6!الهال!المنتسبينواطممال!لثللضتاجقالمجال9069

القسمفانهذاوعلى.والقإسميةالفقا!يةطائفتيالىانقسمواماسرعان

الفقاريةطائفتيبينوالصرلأاعكاالصناجق/سلطةازديادا!جيماالثاني

.1662-72090166-7101بين.لفوذهمعلىقضيانالىوالقاسمية

من!لأشلالربعالىاضاهـيخاهذامنيمتدالذيالأخيرالقسمتميروقد

بينهامنواشتههر6مصرفيالقويمنءزيجبظهورعشرالثامنالقرن

عادتاوالقاسمبةيةالفقاران!ع!طالفتيكأ-لةانكشارصدضي!ت-!أفراد

وقد.ىشااطقوىشكحلفاءجديدينومضمونباطا!لمالظالوكأالى

انسلطةضحفو-تالضضفوذهذهصراع!مماليكاستفاد
الصففماقوتهمذ!وةبلغواان.الىآخرفريؤهـابمحالفةفتقوواالعثملألية

وسنرى.الثبيربكعليءكدفيشخاصةءعث!رالامنالقرنمنالثاني
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علىءضحفهااوأبقوتهاالحثمانيةاسسلطةاواقعا.لحكس!يف9!استناخلال

مصر.نج!اثالأحدإ1عجرى

-.9579/9069سنةألىنكتنرالسادسللقرنإلاخيرالربعمنمصرولاية

قورنتمااذأةأء،دبقصرمصرتاهـيخمناغترةاهذهشميزت

.سنواتخممسمنأكثرهدةأطونهمحىكميدبمولم.ا!سابقه11بالفترة

-دا

ا،لأة1عزلالىأحيانأوأدتمصييرفيالت!جدثتا،ضيطرقيباذلكيفسرو

ده،ارروضعف--افترةفيكااشا.دبول!فيالمرشحينكأرةأنالأكفاء.كمااغير

لوكأاتاغترةاهذهفيالولأقجوبهوفد.اولأة11تبديلكثرةتجحت

أسبابهيفما6ييهمالسباهيةوخاصةءا!ساكر)1بمف!دلمنمت!س:ة

-تصض-خص
محرفةاولأيقتضيذا!كالىالتو!سلان.شائجها"؟وماهيالثور.اتهذه

ا!سابقةادراستنامنيتبينو.عاهـضتها!ئاتالتيواالحاكمأيدتالتيالفات

علىاماسيةاالأتناء!جمدص!قفهذهفيمصرفييوجدكانانه

وآ+غآبرتبمجردمجليأو،دينيةأو!ليةأودارية11أوعسبهريةأصس!

الم!متتخقظا؟نمثلبحضهاتمتعافتيالسبعالمسكريةإئفالطوافهناك.فقط

احاج11أميرشلكثمهافوا-،6حميؤهتأكجير-مجربيفيية!حبرتالأ.لكشار)

والرواتبالرتبأصحابالصناجقوهناك6الصحيد1الدفترداهـشحإكمو

اعبدويةاانقبائلوهناك؟الآناواشتهرواالسابقةالفترةفيظهرواالذين

الصعيدقبائلبأسأأكثرهاوكان6الريفيةالمناطقبحضعلىسيطرتالتي

الدولةوكانت.لمنطقتهمالمتميزالأقتصادي2موافيالجغرااالوضعبسبب

بحا.كبلقبامحمحيداعليقبلهامنحاكمأتحين1576منذبداتقدالمثمانية

بدويةثوراتحد:ثعلىدليلمنهناكوليس.جرجاومركزهالصحيد

كلمعردةبسببربما6احثمانياالإحتلاك1عفحدثكما6الآنشديدة

لصفمنأكثربعدهموسلطنفوذهمحدودالمثمانيةوالسلطاتإلقبا!لىمن

تآييدفييآثانودورآالبدشلهبفقدذاكومع.الحثمانيالحكممن!رن

الينهم6يلحأونكالبآكانوااك،ئرينلأنالحكومةاتقوااوأالثا!رينبحض
.-

صص
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وفد6أ،شرافو.لقيبوالمفتيالقاضيرأسهموعلىاعلماء،1أخيرآوهناك

عليهموالقيتءالمتخاحسمةاغئاتابيناحةوالمصاالوساطةبدورقامو/1

./الأ!ماتأوقاتفيالمسؤولية

ح!6

بدايةفيايكامصريختاشمنالسابقةالفترةأولأاخرفيتأيناوكنا

الضل!ةمنكثيرظهركيف6عشر)9(ا!سادسااغرنامنالأخيراشبع

حينفيوالعساكروالولأةالكشافبحضذاكفيشاشتركءامشالمظا

بعزا!همأذاهم!الثمكااستغلوا!صمهمبملآثراءوالولأةالكشافبحضأن

طوائف!اكا.لواالحساكر---المتمردينفانءبآخريناطمواستبدا

السلطةهذهنم--استغلواشرعيةبسلطةوتتمتعمصرفيمقيمةعسكرية

عليهمالقضاءذاكزاء11اولأةاعلىوصعبكاالآموالازقااللتحسف

مصرح!3)باشايسأوولأيةفي*اميةبثورةاحساكرقاهـاوقد.بسهوأظ

في6يرجحكما6وفاتهحتى5869أيا.499/31الثانيجمادى*من

محنصبذلكقبلشغلقدوكات.(1915نيسان999/03رجب6

نأالصديتهياصكريامحمدويذكرةالرومبلادشدفترداهـفيقاضي

وهجموالذلك.لفوسهمفقامتمصرا!سكرالتفاتلالهكانباثااو.بس

،9158آب799/49شوال2فيعلىالباشاهجومهمحدثوقد.")2(عليه

مافيه6أنفسوسرقوابيتهاقتحمواولكنهمفهرب6الديوأنفيذاكاذوكان

القاضيأي6القضاةقاضيبيتاقتحموأكما،أتباعهمنثلاثةوقتلوا

باش)رئيس(رأسوقطموأكاالا.لصاري1أحمدالملاب!صر6الرومي1الحنفي

في.اصااماصواسيهمافيأراقطحوولقضاةامنثنينأاعلىقبضولسثو،41في.ويشيةاجا:إ

بيوتوهاجموا6القاهرةفيالحوانيتعلىالمتمردونالعساكرواعتدى

ومن؟الأعيانبمضوهرب.يدونمايرمنهموأخذواءا!سلاحباالأكابر

العربأولا*علىخاصةنقمتهموصبكي.المصريالحاجأميربينهم

واطلقوافهاج!اءالمناصبأصحابمن(المحليينا!سكاناأي)

.168ص-انظر1

.؟47،الهيةالتحفة:انضز2

-241-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اورولةاكباكأمنوغيرهما:الدفترداكأالقضاةقاضياجتمعقدش.الناهـعليها

بدونواكنكاأعمالهميحاحساكراوحذروا6آب/02شوال8في

بمنحاغضاةاقاضيالىأمرهاصدارالىباثحايساشواضطر.جد:ى

حتىرهينةباشايساشابن1أخذشاأنابحد6يدشنمايراثائريناا!ماكرا

اصبهم؟مطاهيفما.ئورتهمهدأتذاكلهممطاليبهم!تم12اوينا

هـهيص!كىاالطلمه!بأخذلهما!سماحباتتلخصا.لها

بدون!لأنفسهموياخذونهاالفلإحينعلىيفرضو.لهاكا.لواالمالمن

أنفسخم.فيالقوةلمسواكلمااخالمبا1!هؤهيفعاعفونوأصبحوا.شرعيوجه

هؤلأءلملأنفذاسكخاصةبصورةاغضاةاعلىأ.لصبتقدنقمتهمكانتواذأ

بدونالمالوفرضالظلمتمنعاضياالشر.لعةمبا*ىءتطبيقعلىحرصوا

.حق)1(وجه

هويةاقأولأاضعرفايجبونتائجهاالثو:ةهذهأسباتولمحالجة

الىالوصولمنمكنتهمالتي!هامهمنوعيةوالىالثائرينا!ساكر11ه!ؤلأء

السباهيةالحساكرمنالثائرينأغلبكاناغد.القوةمنالدرجةهذه

الجنليانطوائفمنمزيجأوكا.دواءالأقاليمفيالمتمركزين(اغرسانا)

الطوانفهذهأفرادجميعأنهذايعنيولأ.اشر،اكسة)3(وااضفنكجيةوا

أ.لاسآ"نكما.كبيرةبسلطةاتمتعوابينهمصنينالثائروأحن6ثالرينكا.لوا

و-صفوقد..نورتهممنللاستفادةبعدفيماا.لدسوإلينهمبحساكرسيسوا

الممانيك6أوالحثمانيين1منسوا،كالأتر/1منأيكااخزامنبأنهمالثلألررن

ثورتهم6أتناء6السلطاتشمطالبتهماسربأ،ولأدكرههممايفسرومذا

يقي،الصهالبكزىمحمد!آ48-477،السابقالمصدر:الاحداثمذهذلكحولانعلر-1

؟آ8-ب7،شلبيا!مد؟آ27-ب26،آ21-ب02،السانرةالكواكب

-آ35،"لأ!!ول1853رقم،باريسخطورو5"ب115،الشحاليصسئبنعلي

مكتيةفي!ورر،الطلببرفعايارببلوغ،الدمياطيالسحد!البرلسي.حمد"ب35

معهدفي26برقمعنهمصورفلمويوجد،تاريخ81برقمالمنورةبالمدينهحكصتعارف

-ب5،الاورلمقانعلر،القا!رةفيالعربيةمةللجاهالتابع،العربيهالمصوطاتاحاء

البرلسي.!حند:يليكماباختصارالمصمرمذأسيذ-لر:ب8

.145-144ص،الطوائفهذهحولأدظر-2
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المماليكاستخداموعنالمسثرية،الفرقالىالانتسابمنالعرباأولأدبمنع

السودالمماليكبينما6مثلهم%تراكعلدةهمالبيضالمماليكلأناالبيض

النفوذلهممقاسمتهممنخوفأوذ!ككا(اليهمولأيمتونألأفريقيةامنهم

جمعفيالكشافمساعدةا!ثلألرينالمساكرمهمةوكانت.اتوالأمتيازا

الىهناالأشارةوتجب.الكشوفياتافياثلألونعلىوالمحافظةكاالفراثب

الماليجبونملتزمينعلىوزكأ6السلطانيةأي6الأميريةمصرأراضيأن

هذهأفرادمنعددتمكنوقد.كاقطاعاتتعطولم6للدولةويسلمونه

قدالألتزاموكان.الملتزعينعدإدنم!يصبحو!أنالعسكريةالطوائف

9/1526-27061ل!هافي2صدراضربيعابدفترسميخاصدفترفي.لظم

القديمالمملوكيالصنظيمالتربيعدفتروألغى.نامهالقانونصدشربحدذالمثو

بالتدكأيجأهملواالملتزمينولكن.الثمراكسةدقرفياطسجلللأراضي

مربحلانهالشراكسةبدفترالعملالىوءأدوااضربيعادفتربموجبالتنظيم

وظهرتكاالمصانحأصحابعليهوسيطر6الأاتكأامنظامبذاكفاختل6لهم

.)1(كثيرةعاثداتفياكالدوا"وخسرت6الأأخزامباقديمةتمسكات

فيمةانخفاضالحساكرتمردالىأدتالتيالاخرىالاسبابومن

السادسالقرنمنااللأليالنصنكثفيا!ثمانيةاالدولةفيالفضية1العملة

والموضفينالجنودرواتبلدفعالمال1الىا!دولةالحاجةنتيجةوذاك6عشر

منالفضةبتدفقالأزمةوتفاقمت.الأخرىالمالةالنفقاتاولسدإك!لرينا

فيبالذاتمصرفيحدثوقد.أحثمانيإ)2(11اصضقداقيمةفالهارتأمريكا

،217،122،231،012،السائرةالكواكب،الصديقيالبكرلىمحمد:انغلر-ا.

-ب57،ب148،55،ب141،45،البهيةالتحفة،ب27،!126،26

باريشىم!و!؟!136،13،الا!حاقي؟41،111،شلبىأحصد؟آ58

تاريخاختصارزبدة:أيفاافعد؟ب33،البرلسى"حمد"آ31،ءه!-ل!18و5

رقم،بلنعنالبريطافيالمتضفييرجد،المؤلفمبهولهمضلورو،المحروسةءصرجملوك

زبدة؟:يليك!اباختصارالمصلأرمذاصيذكر:ب4،ورقةانظر،ول729944

.165عىأيفآانظر

.182-181صفيذلكعنأحرىتفاصيلانظر-3
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)1(كاارالنصفبمقدابارةتسمىالت!االمحليةعملتهاقيمةخفضتان1ة84سنة

وغيرهمللجنهدتدع-6لبللرو1هلية160لذلكتبمأ6وانخفضت

الرفئوةقبولالىالجأواقد/المدنيونالموظفونكانواذ!.الموظفينمن

مركزعنالبحيدةالولأياتفيوخا!ة،الجندفان6ذلكعنللتعويض

حدثكما66لبهمروقيمةانخفاضازاءاوضفواانهاروأإنهماما6الدوات

رأيناوفد.الماللجمعأمسكريةاقوتهماستغلواأنهماأوا6)3(اليمنفي

يةو؟1الىنفوذهمومدواوالرباالتباكأةتعاطوأدعشقإنكشاريةأنكيف

عث!ر،السادسالقرنأخرأوافيالثور،اتوفوضىالغنىحيث6حلب

فيالسباهيةالجنداستغلهؤلأءغراكأوعلى..)13الفلاحينأموالاوابتزوا

كاالمالعلىللحصولجهودهمفضاعفواالأرياففيواوظلالفهمنفوذهممصر

ويطلبونمااقليمحطشف"الىيآتونوكانوا.لاهلينعلىالطلبةشفرضوا

ا!شخاصاأحدأ!بحجةالمالمنمبلغآالنواحياحدىعلىا!ميكتبأن!نه

امذكو:ةاا!ناحيةنمماالأشخاصمنعجموعهعلىأوآخرشخصعلىاضتكى

يدونمايرلهميكتبآن6قو-همازاء6فيضطهـالكاشنك!6اصالامنبمبلغ

اغالمباويأخذوت6خدمتهمهذايضيوشبماكاالطريق1حقالىبالأضافة

اعبطريمحمدالمؤهـختخصبالمودةبلدةأقحدثوقد.لفمكلها

يآ)نص!الفملألةالنسنةنمماالضرائبمنعليهامقررأكانالصديقي

فيالمتداودةالبارةعلىللدلأا،/استخدمعاميتحبير:هنأكافضةنصف

.)5"المبلغهذأضحفبالطلبةغرمتولكنها6()4"مصر

ا،سيماءنفوذأزأدهمالمتمردينالحساكرأءامباشااويستخكلان

9!م.اخصرحدأيضعأتدشن9959نيسانفيتوفيقد.ومطالبهملبىأنبحد

وهـصا:باشايساوخلفااللذيناجيناالوامنمقاوعةأيهالمتمردونيلقلمش

.5أ"هكا!،!ه،!ء*.نأ.)3ا:نظزا-1

.271عىنظرا-2

.871-861"451صنظرا-3

3،*،طه!،!ه،لم"اكا3"س!7131-8971،.ء36.!916:فنلرا-4

.25ب!لا55،البهيةالتضة،آ27،السائرةالكؤاكب،لصديقياالبكركليهـ-:نغلا-5
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باشا9روقو(5959-300/11915-999)لخادماباشاحاف!حمدأ

سلأستانبالذكروالجد.بر.(3001-4001/5959-6959)

علىالتماديبدورهشجمهمالمساكربهاقامالتي1القتلحوادثعلىاسلطانا

وقد.طر.لقهمفييقفمنمقاومةافيتصميمهمة6زياوعلىأعمالهمفي

-4001)باسثامحمداشريفاافيالتا1أوالياعهدفيجرأتهمبهمبلغت

هدومحاصرتهمإغاهرةاعلىالهجومحدالى(6001/6915-8915

فيباشامحمدالشريفإلىوردتقدوكانت.أتباعهكباربعضوقتلهم

بالأموالالمتلاعبينمناثنينبمعاقبةتطالبهشكاوىعدةح!صهبداية

طاهرةأنويبدو.\(عليهماةالتهمثبتتأنبحدفشنقهما6بمصرا!سلطانيةا

اصاشا.ام!اجمةعلىفتشجعواالمتمرد.لنالعساكرأخافتقدهذهاغوةا

------

نأحيةمنو6.لفوذهملازديادطبمحياتطوراء.لاجهةمنءهذاعملهموكان

اجتمعوقد.بهمالبطشمحاولةمنخوفآباسثالمحمداستباقآ6أخرى

شباط6001/7.جب\فيءاصمالافاسائرم!تءالمتمردونا!ساكرا

منعددبر!ةاجيزةامنعائدأوكانكاباشامحمدوهاجموا89016

قربالنارعليهوأطقوا6والأنكشار.لةوالصناجقالبدو1ومشايخالأمرااء

.بسثمأىالعساكرمنهطلب05أصاشااوحوصرالانكشا!يةفهربءالقلعة

الثمرعتحكيموقبل6مهلةفطلبكاوالموظفينكباهـالأمراءبحضاجهما

الىالهربكلتاستمكنشأسلتااكسبمنهاسةمحاوذالمثوكان.بينهمشبينه

بيوتهم.ونهبوا6بتسليمهمطالبوامنبقتلثممنالعساكروبدأ.القلحة

الأ!وامبزيتزيواالذينالحربأولادعلىخاصةمنصبةنقمتهموكانت

وقد.(لةارروافيهامةمناصبوتسلمواعثمانيينموظفينأصبحواأي)

.أشددعاىا!ساكراوتمر".دقليلبحدباشامحمدل!

باشاخضراوزيراالتاليالواليعهدفيجديدمنا!ساكراوثار

الدولةملألمنحهتنظيمحاولالذي6(6001-0101/8959-1.69)

يستفيدوناضجاراحتىوأصبحالأمرهذافسدأنبحدالقمحمنللدلماء

341،قيسحالاا-1
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فاضييرافقهمالحساكرطلع9016آذا.9009/25.مضان.2وفي.منه

الأميرتسليمباشاخضرمناوطلبواالديوانالىأفنديالوهابعبداغضاةا

اضلاعببامتهمينههمجماعتهوبحضعنده(مساعد)كاخيايعملالذيمبهر/1

علىالمدلانةا!امةابيناستحمالهاستمرقديممملوكيتحبيروهذا)بالشونة

هاجمثم.بيهمأفنديا!وهاباعبديحكموان6(السلطا.ليةالمؤنعنبر

الجاويشيةطائفةكاخيامثلغيرهقتلوأكما6وقتلوداكاخيااالمساكر

علقوهاثمالقاهرةفيبرؤوسهماوداروا.الخزينةك!لباضبلاويايوحناو

وكان..لفوذهمعلىوللدلالةالتحديفيزيادةوذاك6زو.للةبابعاى

قتلواأنبحد6طلباتهمبتلبيةا!ساكراأ:ضىا.لهباسثاخفراسزيراموشف

6اخجارامثلءالحسايهبركانو.بما.)1(الفتنةوسكنتكااأهـادومن

باشاخضرأدخلهاتياالتنظيموانللحلماءالمخصصالقمحمنيستفيدون

اسساكراجعلللحلماءاضسبةبااخنظيماهذاأنوربما6امتازاتهممنحد!د

فيهايتلاعبكاتاضيااشو.لةافيبحقوقهماضفري!اعدمعلىحرصآأكثر

علىالقاضيأجبرواانهمبمستبحدوليس.بقتلهمطالبواارز.بناالموظفون

احقاقويوددعواهمبص!حةمقتنعآكانهذاانأوالديوانالىمرافقتهم

.شيجةعنلأنسمعاحالأتاهذهمثلفيا.لنااونكربااجديروا.الحدالة

الطرفينبأحدسيضرذا!كلأنربمااغاضيااليهتوصلاسذيااحكما

وبفشواتمر*واالحساكراناغتنةاهذهفيفالمهم6ذلكومع.المتنفذين

كنآ.ساباشاخضريحركأنإونالباشاوأتباعالموظفينكبارمنبأعدائهم

ششجحهم6نفوذهموعزز6دعولأاهمأ.لدقدطلبات!بتلبيةاطم11:ضاءهانوا

المستقبل.فيجرأةأكثربأعمالاعيامإعلىبالتالي

-0909)اصسلح!ارالماباشاعليالوزير1اضالي11مصرحاكموأظهر

كشافبحضفقتل6االح!!توليهاثراخةباسطوة(1301/1016-3016

التحفة،ب65،ب23-ب21،السائرةالكواكب،الصديقيالبكريمحمد:انظر-ا

رقم،باريسهـخطورو؟ب9-آ81،شلبيأحمد"آ51-آ48،البهسة

الاصحاقىا،ب11-ب8،البرلسىصحمد!آ57-ب55مول3ءط1855
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شقدضدهماشكا:ىامناليهقدممابسببالمئوفيةاكاشيف:بنفممفنر

قلةبسببالقمح1لىزخاصةالغذائيةإالموا*أسعارفيشديدغلاءعهدهفيحدث

السلطاني1الحنبرمنالقمحبيعفي6ذلكرغم،باشاعليوشرع.النيلمياه

لهتحرضطنطافيالبدويأحمدمقاميزوركان.وحيناغرنجةاالتجا!الى

هذهفيولما.لتثمر.اصهماصطافرضخبالقمحاخلاعبهقتلهاادهـاوأرأالعساكر

.أ!سكان11آلأفضحيتهوذهبمصراليمأقاجميععمشديدطاعونالأهلناء

منوخوفآالسابق1استغلاله1عنالمكفيرمنهمحاولةفيباشاعليأنيبدوو

لأموالالتحرض1بعدمالمالبيتملتزمأمر6جديدمنا،الحساكر1تعرض

مصرلخزنهمرافقآإشومةالديارإلىسارثم.با)اطاعونيموتممنأحد

مصرعلىمقامقائموعينءحلب)1(منطقةفيا!صاةامنلحمايتها

منصباكآنذايشغلكاتا!ذياءبكبيريويسمىالصناجق1أحد

.احاج)2(اأمير

قضيةمجيئيدافحوكانواانهمباشااصليا!ساكرااتصديمنلنايتبينو

الحمماكراستغلااءشسوا.أشلأعصرلأهلاغمح11توفيرفييرغبونوحق

تمردهمعلىاشرعية11الصفةولأسباغمنا،هلينالمتقربالحقةاغضيةإهذه

ايثونواا3باشاعليعا!ضواالذينا!ساكراان!اولهماهيةاكرااكتخفيف

فالتكاالظلم1منعفيترغبكانتعناصراضموابلالمتمردين1منجميعهم

ادوزاهيبتهأضحفمماالبا!ثاوجهفياوقفواقد6اضيناحاااكلتافي6احساكرا

الظلمةضدعهدهأولفيوقفالذي1للباشاتهديدهمانوا6ففوذهممن

ظاهرة.وهناكالقائمة1)السلطةتحديعلىللمتمردينتشجيعهوصتالكشاف

ضعبان15فيتوفيبكبيريمقامالقلألم1أنوهي،الأثناءهذهفيحدثتهامة

اجةصنجقتوعلىواتفقواالصناجقفاجتمع4.696الثانيكانون2909/59

حتىاحكمباقائمآبكعثماتاستمرشا.عقايمقائم6بكعثمانوهو6آخر

102-002صان!لر-1

البهية،التحفة،آ24،ب23،السائرةالكواكب،يقىالصهالب!يمحمد:انظر-2

"!ول18وورقم،باريىمضلررو؟آ.لأ-ب!ءضلبىأحمدتب51-آ51

144-143،الاسحاقي؟ب4-آ4،زبدة؟آ57-58
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الصناجقأهميةازدياداهذامنيظهرو.باشااهيمابراالجديدالو،الي1جاء

الى/الأسحاقي)1(أشا!وقد.العثما.لية1السلطةجا.لبالىووقوفهممصرفي

بروأياءالأمرابأ.لهمكاالصناجقأي؟مقامقائمبكعئنماناختاهـو!1ات.بنإ

أيضا.الأجتماعيةأهميتهمعلىيدلوهذا.لةاررشإ

امتافيءالوافي1اقتلواحإنكبيرأحدأ/المتمردينالحساكر1جرمأةوبلغت

41فيمصروليفقد.المقتولبابراهيمعرفءولهذاباشاإبر/اهيم

والتجسسالطلبة1الةبازامقمآوكان،4069آيار1201/14احجة11ذي

البطشبقصدمرةبعضهمفاجأوقد6عليهمللقضاءالمتمرإينالحساكرعلى

آشهرأربعةتمضيتكدواسم.اغريقإن11بيناوةا!داااشتدتءفهربوابفم

جما؟ى9فيءافتمردونالحساكرفاجأهحضىا،يتهوبدءعلىأياموبضحة

بينهممصرأكابرمنج!اعةفيوكانء4016ايلول1301/25الأول

منوغيرهم(القضاةوقاضيالدفتردإروا6السابق1مقاماغائم611بكعثمان

6المتفرقه)2(وايشيةاوالجاطلألفتيمنعددالىبالأضافة6والصناجقالامراء

امهاجمةالحساكرتجمعنبأسثاعقد-وكان.لقاهرةااحيضوامنشبرافياكذو

يقبل.فلم6بولاقالىاشبرابمغادرةا!ناجقابحضونصحه6باشاأهيمابرا

محمدالأميرمحهاوقتلواكافقتاو!)3(المتمردينا!سباهمةابحضاصهاوخرج

المساكر.وطاف.جماعتهبقيةوفر6نصحهمحاولأرزياخسروبن

اوأفأموا6اضحديافيمنهموامحانآسلطتههمعلىللتدليلالقاهرةفيبالرأسين

اغائممقاما6بكعث!اتهـفض!نبمدمقامقائمأفنديمصطفىالقضاة1قاضي

المنصب.اغبولا،عرضهم6السابق

هـجب6الىلالأهإىجما3منامقاقائمأفنديمصطفىوبقي

اوز.برامصرعلىعينحإن4016الاول1تشرين28الى1إيلول3901/27

بالتفحصإلسلطانمنتمليماتلديهوكاانت.رخادم11اكرجياباشامحمد

.147ص-1

.146صانص-2

.1831،السرلطف،الغزيمايغرلهانظر-3
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الطائفتين)الحساكرجمعوقد.باشاابر،اهيمفتلةوملاحقةالطلبةأصلعن

أليهموطلبكاالقاهرةفيمي!انقرهفي6الصناجق1وكذلك6اتهموآغوا

6فقتلواينكتيرعلىاعبضاالقيوا.اليهواحضارهمالمفسدينعناضفتيشا

قتلمنمجموعحولالرواياتواختلفت.هربمنببحضاصدواوفتك

كامائتيننحوابلغواالقتلىأنا!ديقياالبكري1محمدفذ!6ي!تالمتمر"من

المحروسة"مصرملوكتاريخزبدة"صاحبوشلبيأحمدمنكلوذكر

ا!ساكراجميععاىيقضفلم6يكمتومهما.ثلاثملألةاليحوااا.لوأكااا.لهم

آخرفيعزلوقدءذاكاسهيتحنمباشامحمدعهدلأققصرالمتمردين

.5016)1(تموز4901/16صهفر

الذيباشاحسنفلأيةفيقوتهمبحضالمتمردونالحساكرشاستحاد

قبلايشغلوكانكا5016تموز1401/91الأول1كأبيع3فيمصرعلىعين

أيار1609/31صفر4حتىمصريحكموبقي.اليمنواليمخصب

هذهاسو.شهأتاحتوفد.منهمخوفأاطحساكرمصا.لحتهعنهوعرفكا7016

لأستعادة/المتمردينالمعساكراغرصةامصرحكمفيقضاهاالتيالفترةوطول

؟"شا.محمداسث.برااضافيااسالياعهدفيكبرىبثورةوللقبامبأ.لفسهما!ثقةإ

.7016انحزيرال!16013صفر7فيمصرئلىباعير%عحمد!

ترد،منصبهلأستلام6القاهرةإلىالأسكندريةمنفظط!بمهوهووم،ن

الضرررمقد/1ذلكويظهر.والطلباظلماضدالأهلإنامناشمكاوىااصها

غيره.بكونأنبمستبعدواصس.الجديدااصا!ثاباوأملهمبالأهلينلحقارزيإ

ءواعشمنصبهملاستلامطريقهمفيالشكاوىهذهمثلاتسلموإقدالولاةم!ت

لمسنوىينهضوالمالسابقينا!لأةالأنهـبماذلك.بذكروالمالمؤهـخين

يديهعلىتمالذياباشامحمدعكسعلىءاغسادامكافحةفيالمسؤولمة

قبل6الخادمالكرجيباشامحمدقتلأنوربما.المتمردينعلىاغضا،ا

،ب25-آ24،السانرةالكواكب،الصديقيالبكزيمحمد:الاحداتهذهحولالظر-1

رقم،باريشصخطوعل؟ب01-آ01شلبيأحمد،53-ب51،البهيةالتحفة

؟-14-ب11،البرلسيثحت؟ب4،زبدة!-*ه-بد8،"؟،!ول1855

.1!4-147،الاسحماقي
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بحدالأملينشرلحقد3بئالمتمردالحساكرعنلكثيراتص-6سنواثلاثاليحوا

صفر15فيباشامحمدعقدوقد.ضدهماشكوىباالجهرعلىذلك

وممثلينالصناجقفمهجمعالقاهرةافيا.لأديوا7016صهـ.لر.ان6901/91

نددوكاالأخرى1الحسكرية1ائفالطوااتآغاواوواالمتفرفةيشيةاومالجاعن

بمعاقبةشر.لفآسلطانيآخطآوأبرزكاباشاابراهيم1مقتلمنالسلبييموقفهم

شوصفوهمالصناجقعلىالتهميلقونالمتفرقةوايشيةاجا،ش11خذو.القتلة

محمدفجرد6بمحرفتهميجريكانالمساكرظلمانوااغساد11أصلأنهم

.القاهرةمننفاهمو6انجهموروا.تبهممنصنجقآعشرثلاثةذالمثعندباشا

فتلةعناتفتيشأعلى6الطلالحون1الصناجقفيهمبما6احاضريناأ-لفاقتمو

6يافالارالى1بذلكامرالأواوأرسلت6إا!لبالةازاشعلىباشاابراهيم

بينالديوانفي!رالذي1الخلاف1هذاورغم.لفترةالطلب!وقفت

إلمجتمحةالطوإئفتحددز/1ء11بغريبليسوأمره-المختلفة1ائفالطوا

أصبحواقدالصاجقأنلنايتبينفانه-منهاكلمسؤوليةتقريرثمحاوا،

مجتمعتين.و،المتفرقةالجاويثصيةطالفتيوتجابهحسابهايحسبقوةآنئذ

نيالطجمادىائلأوافياغبضابالقاءا!سابقةاامرهأواباشامحمداقيلموا

كاشفمثلالفاسدين2الكشافبحضعلى7069ايلولأخر1609/أوا

أخذأنبمدعوضهمآخرين،وعينفقتلهمالبحيرةوكاشمفالغربيةنموفية

المتمرد.بناطحساكرالتبديل1هذايرقالقوا.لين.ولمامات!اباالعهودهؤلأءللى

ولافحا!هم.اهم!كرءنواياهلصرفةاجديدااخربيةااكاشنصط.تصد،وأ

ا،سباب1منالأمرهذاوكان.هربهأثناءوغرقفهرب6بالقتل-هددوه

عحلصا-
الأمراءدجمع.المتمردينمقلأللةعلىباشامحمدتصميمي-.صي

و.سوا،دلةبالطاعةمنهمبالمتمردينأهابىكاميدانقرهفي،العساكراكابر

جمعفخرجكاالمتمردينلمقاومةالدثما.يةالسلطنةاءلواتحتالأجتماع

بتهالإلم9أناليهتجدهـالاشارةومما.السابقةوالفتنةأثا!منعاىقضى!بير

يرافقهكاناجنوداحميةاثارة1فيالولأءأطسلطان1الىشااررلنة11اعاطفةاق
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السابقينينالمتمرإكوصفاررينيةاالنقمةتستحقمشينةبالقابالعدوشصم

.اهـجخوابا.لهممثلا

هددو!الذلنا!ساكرباوفت!،الطلبةاتبازاباشامحمد!وامرن11

مصانحهمعناورفاعاضرو:ةالمتمردةالحناصرلكافةأظهراخريةاثاشت!

مختلنك!من،المضمردشنالمساكراجتمعاطذاش.القويالتحديهذاإ!اء

منالأولالنصف7901/ااغعدةاذيائلشأواالشواأشاخرفياصمالأقا

.فععدمعلىوتحالفوا6طنطافياصدوياأحمدمقامعد،9016ضبارو

أكابرمنوغيره6اجاويشيةاكاخيا6مصطفىالأميرقتلوعلىا!لبةإ

6ووزرا،سلطانأبينهممناوعينواءضدهماطباشاإؤيد.لنا6الصناجق

.لاقتالهامحافزهذااضهباوعنصر-انهبنهاالقاهرةحارإتتقاسمواو

وجمع.القاهرةالىطريقهمفي،!امرواالتي1اغرىاسكان!الثائرشنو!:ع

وجاويشيةحمناجقمناطائعةأوااصة12الموالعناصر6ناحيتهمنكاباشامحمد

لضرةبهموأهاب6الم!ونداصتشمرتزقةوعزبوانكشاريةومتفرقة

الجاويشيةكانجابكمصطفىعليهمقائدآوجحا!6أعد!ائهضدا!سلطانأ

أصدواقبائلببمضاستنجدانهكما.المناسبة1بهذهالصنجقيةرتبةمنحاونيا

في،افعالمداتصحبها6اغاهرةاصتت11القوهذهشخرجت.الثائرينضد

التاليأصومافيو)اصطدهت9.166شباول1701/14القحدةذي9

وقتلالثائرون1هزموقد.القاهرةاحيضوافي،الخانقاه1فياخالرينبا

أيةولأيتقاضونا!ساكرإمناصسراجماعةبينهممنشكانءدهم14أفربعض

الشخصية؟وللفائدةاضغبالأثارةبينهما.لدسو/1وقد6اتبراأياكاعلوفة

6البدوأيديعلىأواغاهرةافيبحدفيماقتلمنفمنهمءآخرونوأسر

اشثواكب"فياصديقياالبكريمحمدويحلق.اجمناالىنفيمن:منهم

الحقيقةفيوهو":الأ.شصاهـبقوله1هذاعلى")1"اصهيةاالتحفة"ش"ا!سلألرةا

زيدلا.،تحالىأدلةأيدهاالحثمانيةاضصريفةاالدولةفيلمصرالثانيالفتح

يعينونجحلهمحدالى1اثائرونابهتمتعاتيااضفوذامدىعلىاغولاهذا

.آ55،البهيةالتحفة،ب26،السائرةالكواكبانعلر1
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كما؟الأهليننفوسفيأثاروهالذياخوفامدىوعلى6بينهممنسلطانآ

قدجديدأعثمانيآفتحأأنلوكماالعثمانيةالهيبةفرضاعادةعلىويدل

الحادثةلهذهصغيرآمؤلفأالصديقيالبكريمحمدأفردوقد.حدث)1(

كاا!سابقيناءؤاغيهفياليهوأشا!ء"اطلبة11رفعفياكربةاتفريج"دعاه

.الآنوجودهم!،نلأيرفواكن

باصا،حاتاطلبةاوالغائهحققهالذىالأنتصاراثرباشامحمدوقام

6لألتزإم.العملمظم.المستقبل1فيالمساوىءهذهمثلظهورلتلافيريةاد،1.

امالية.إاررولةإاتارداوابذلكادتفزاآعلىمنصمفةائبضرافرضو

أعمبح،لأانها،61تجديدهايجوزاحدةواا!سنةعادةيمطىامالألتزأوكان

ومن6الأشخاصارثهيتواممتلكبحقأشبهءظهرتالتي!لمسا،شىءتبحأ

عنهاتدإفعومصالحسياسيأثراتذابحدفيماقويةاقطاعية1أسرنشوءهنا

.الألتز.اموألغىعشرلتاسع11القرنأئلأوافيباثاعليمحمدأتىحتى

تفتشىاءباجراالآنأمرباشامحمداحالياإمصراليوافانءيكنوعهما

قديمآ6امهات!ااصكرأىمنكلمنالألتزإمأخذوقد.الألتزإمحول

بد!ترالعملمنعا.لهكما.الدولةالىوأعا*ه6لهقانونيةقيمةلأأو

وضحهاونيااضربيع/1إفتربموجباحملاوحصرءسابقآالملغىاشرإكسةا

بدفتراطحمل،بحدفيما6اعادوإالمصا(احأصحابولكن.اسمانيونا

انهالأخرىباشامحمداصلاحاتومن.منهاستفادتهمبسبباكسةالئمرا

العساكرالصلصيرف!تر-بوعداشهركلمنالمشرينواالثامناليوم1عين

خاصةش6الموظفينتذمرلتحاشيوذلك6بكاملهاالرواتبودفع6الموظفينشا

ث؟-دينبهذهالقياممنباشأمحمدتمكنوقدالمسا!ر

(5016-4016)الخادم1الكرجيباشامحمدولأيةفياضعفواأنبحد

قضاءبمناسبةالمكيمحمدالدينقطباليمنمؤرخقبلمنالتحبيرمذامثلاستخدم-1

وفيمناسبة.*عىانظز،بين!156-1571الفترةفيالي!ىافيعلالمتردينباضاسنان

ضلالشامواليقفماءبشاسبة،بريكميخائيلالؤريالعشقيالمؤرخذكر،أخرلى

تاريخ:بزيكمبخمائيل:انظر،الشامفتحبأنه1758فيدمئقفيالمت!رديناليرلبة

:اهص،0391حريصا،الباشتاق!ضطنطينالخررينثره،(1782-0172)الشام

يك.بر:يليكماختصاربالمصدراامذصادكر
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أضيا6مصرفيباشمام!صدولأيةمدةأنطولكما.منهمبحضآقتلالذي

هذهينفذلأنالفرصةا!هأتاحتقد6ونصفسنواتأربعحوإليبلغت

0201/الثانيجمادى89فيمصرمنباشامحمدخرجو.الأصلاحات

حصلاونيإاضفوذاعلىمستندآ؟منصبهمنيعزلأنقبل96196آب18

مثأنهوعين.ذلكبعدفعلانالهالذي1الحظ!ىا.ةالصدابمنصبوطامعأعليه

مصرعلىوديأنالىمقامقائم6ارر!رل!ارابكمحمد6الصناجقأحد

.1916)9(الأولتشرين0209/03شحبان22فيالصوفيباشامحمد

ثا،7201/66291الى1701/9016اهنمصرولاية

سياسيةكقوةالصنآحقبظهوراغترةاهذهفيمصرية9قأتميزت

خض-
معبالتحاوتالسياسيالنشاروببحضاصناجق11قامكيفرأيناوقد.كبيره

دلماستحد،1علىكانالصناجقبعضولكنإلمتمرديضا!ساكرإضداولاقا

منعددوقفحينحدثكماكاةاسا9نطاوو!خاهـجللممل

الصناجقاستقلالايةبداهذاوكان.!صلورالمتمرد.بنبجانباصناجقا

وبلغ.اتهابذاقائمةكقوةبهمخاصموكفاتخاذوااصلاةاعنباشأي

فيمنهمأفرادفحيناصسابقةاامخترةاكصرحىا!مواصناجوا

وسردارالصعيدوحاكمخزصنةوأميرحاجوأميزوإفتر*ا.مقامقائعظائفة

الفراغبحضحدثالمممردين1الحساكرعلىالقضاء1وبعد.(حملةقلألد)

هن!اوا!يس.-6تهلؤ!ة1كمماف!ماصناكأجقاالسياسى-

سلطتهمتوطدآلآلأة-فياعاحمااعتمدواا1أنبعداصناجق11اناذلباخرابالأمر

الزإأنبعدلاسيما6الأولىارررجةبااحسابهماليحملوأالآنعنهمفخلوا

هذهفيشسنرى.الفريقينهذينبينيجمعكانالذي1المشتركالحدو

ااذاحتىالولأةمعارضةفيا!ساكر!!-تا11أنكيفالفترة

تعا.ضلنفسها!و!لمةأصبحواالحساكر-وعنيجبالتدرتخلوادهمعواشتدما

،آ!2-ب25،السائرةالكواكب،الصديقىالبكريمحمد:الاحداثهذهحولانظر-1

!وط!آ11-ب01،كشلبيأحمد؟ب58-ا53،البهبهالت!ة،ب65

؟آ55-ب17،البرلسيحمد؟ب93-ب38،ص!؟!كل!1853رقم،باريس

.آلأ16،الشمالىحسنبنعلي!151-914،الاسحاقي
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وشهرتهماصناجقاظهو!اتفققدو.ضدهموقفو!إذاا!ساكرشااسلأة11

.لوكأأتهمعلىالقضاءمنذايكالمماوكان.مصرنجطاصلقالممافوةازديادمع

است!إ.لواقد)3(الخائنباشاوأحمداسسيفياوجانما/لسيفياينالعهدفي

قيالمماليكاستفادوا.بالتدريجقوتهميطورونابدأوا،ذاكمع6واكنهم

ومنالحثمانيةالدولةءهدفيمحراليلهمالأتياناراستمرامنقوتهمتديم

منالعساكربعضكاناواذا.لنالدمتا+المتمرقتالفيالولأةإ.شغال

السابقانتمردفياشتركوافدالسباهيةاكسة"الشراطلألفةمناصكالمما

اغائفةاهذهخارجم!تالمماليكفان-نفوذهمازديادعلىدليلوهكا-

مناصنهجقيةارتبةوأفادت.صناجقأصبهحو،1بأنلقوتهممتنفسأشجدش"ا

وكاد6قوتهمبازديا!قيمتهافازدادتاصهااالأقوياءاسكالمماانتساب

الأفوياءالمماليككاقاذ!وا6اصكالفت!فالمماهذهفيالصناجقأغلبيصبح

ا.لقساماتهمأ.بضآاصهاااأدخلوادا.لهماصهاابانتسابهمالصنجقيةقيمةمن:فمو!قد

القاستمي.-الفقار!االأنخساماصلثالمما-اصناجقابيناستفحلكاوايةالتقليد

منتمكنواأنباخر-بماطائفةفضربواذلكمنالدثما.ليون1الولاةواستفاد

قيمةذلكاثرانهارتوا16626-0669فنيأطلألفتيناعاىالقضاء

.اتالتطوراهذهألىأدتاضياأثإلأحدايليفيماوسنرى.اصنجقيةا

2401"/1611-0201)الصونمماباشامحمد،يةةفيمصرفيحدث

3916تموز-انحزيرا2209/الثاني.ببعفياليهاوردان(1615-

6قولالقابيمنعسكريالفيمنبأكثرعددهميقدلرإشوممنعساكر

.لفيهمبمصر-واامرعلمؤاإنوما.السلطانبآمرأليمنالى1نفيهمبغيةوذاطث

الىلردهماصناجقامنطلألفةاليهمباشامحمداليالوافأ!سل6تمردهـاحتى

مصرمناوأخرجواضدهمالجنودا!سالالىفاضطر6جدوىبدونالطاعة

اطنوسطاصناجقاأرسلباشامحمدأتالفتنة1هذهفيوالملاحظ.بالقوة

عدمأنكما.جمص!رفيالصناجيئنفوذياداز*علىيدلمماقولالقابيمع

اضحاصفباأوسستقليناما6للثورةالفتنةلهذهمصرفيالعساكراستغلال

138014صانظر-1
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فيتثوركا.لتالتيالمتمردةالمناصرأنعلىيدل6الثائري!تقولالقابيمع

أيةعلى،بقاد!يكنا3منهابقيماانأو6فعلاعليهاقضيقدالماضي

اهـخصشاهـخا،اأنالىهناالأ!ثارة1وتجد!.تمردبأيالقيامعلى6حال

محمدولأيهفيحصلالذى6ية،الضرورالحاجيات0فيوخاصةكاالأسحا.في

توزيعأنكما.الغلا،بسببينشأقدللتمردحافزأيالأزأوانهلأبدباثما

شحبيةأكسبهءيبدوكماءبالمجاتمصرفيشالحلوفاتاللقمحبا!ثامحمد

باشا.أحمدخلفهيعرفهاامزأئدة

وز!ع-8916-24012701/5969بينمصرباشاأحمدحكم

بطريقحجرأعليهاغىاثخصأشنقحيندخوا،منذالنفوسفياطيبةا

السابقءالباشاأمواالمصادرةفيشرع.ثمفأصابهإخولهموكبفياصدفةإ

التياستانبول1فيا!سلطة11منوليتقربذاكمناسستفيدكاانحادةجرتكما

حملاتأربعخرجتأنءهدهنم!وحدث.المصاد.ةهذهمنتربح

اعوالي6نهيبةا.شقاصأذلكيسببفلممختلفةجبهاتالىمصرمنعسكرية

اصفشابحداحاكمةاالسلطةقوةعلىيدلمماكاذاكاثرشغبيحدثولم

بحشرةباشاأحمدبطشحينالقوةهذهشظهرت.المتمردةا!ناصربا

منكمياتوصادرتدخلوحين،مختلفةبجرإئمادانتهمثبتتأشخاص

عهدفيمستتبآالأمنلمكاتوبالفعل.الغلاءاستفحالليمنعالمخزوناغمحأ

نأ6189شباط2701/8صفر12فيعزلحينوحدث.باشاأحمد

واطهم.)1(رواتبهممنلهمتأخرماوأخذو!والصناجقالعساكرعليهقام

6التمرثلمجردوليسبحقوقهمللمطالبةكانالصناجق:ااحساكراقيامأنهنا

بالأتماق6الولاةلساطةوتحديهمالصناجق.لفوذيحكسالمشتركعملهماوان

الولاةعناضد!يجبافيهايبتعدوناكا.لواالتيالفترةهذهفي6الحساكرمع

مستقلة.قوةلأنثاء

،ب03-آ92،السائرةالكواكب،الصديغيالبكرممطمحمد:الاحداثمذهصلانظر-1

رقم،باريمىم!ورو!ب12-ب11ءشلبيأصداأ61،ب58،البهيةالنحفة

152لأ51،الاسحاقي؟آ5-ب4،زبدة؟آ41-آ04ولحه!18553
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6239-3201/6189-2709بينالفترةفيح!كممصرعلىوتوالى

جمادى1)باشامصطفى،وهوأولهمعهدفيحدثتوقد.ولأةستة

(1618الأولكانون31-نيسان2801/216محرم39-2701الأول1

أوتحثمواالباشالينأاأستغلوايناونشكباهـالموظقينإاسساكرابمضقبلمنفتنة

الىالحودةمنالناس1وخشي6ا!لياأاطمناصبأ!أدوامناوعينوابالملتزمين

جانبالى1الموإلينالحساكرتدخا!ولكن.المتمرديناعساكراعهدمايشبه

وعزل6استفحالهاقبلعليهاقضى6الفتنةبرؤوسبطشهموسرعةاصاشاإ

باشا،جعفر6اضاليايالو/1عهدفيطاعروشديدوحدث.ذاطثاثرالباشا

مصطفى6اصثاصااالياسااما:سشقد.السياسيةالمنازعاتعلىآثارهطغت

بآ16-9161يلولأ9201/7هـمضان79-2801رمضان27)باشا

وأصحابللتجاراضسبةباوخاصةمصرفياظلمامنكثيرأ6(.629

.ضدهثورةتحدثفلمومعذلك،عهددفيانيةالموافكثرت6الالأموا

واستعدادهمالسكانمقاومةأضحفتقدالطاعونآثاربأنذلكتفسيريمكنو

-

وأصحاتاضجارام!تكانوااالباخااظلمالآناالذأنكما6للثورة

كلوكان.تجسهولةأيمكحهمارزينااحساكرامناوليسواالالأموا1

.ويدخلاستا.لبولألىالشكاوىأ!سلواأنالالأمواوأصحابالتجارفملهما

منن3التيوالفقيرةالمتوسطةالطبقاتأنذ11الاجتماعي،التنافسعاولهنا

شانهالأبداحهامصاتهددتذا11فيمانقمتهاتستغلأنأشتثورأنالممكن

تكنلمالثورةفحناصرمذاوعلى6الغنيةللطبقةحصا!بماشامتةكانت

متنفذاسشخصقتلهبدليلقويأكاتباشامصطفىأنذاكعلىزد.مكنملة

علىءاضطرأبأيهذايثيرأنإونبقجليباشامصطفىهومصرفي

.اضاسامنكثيرتوشعماعكس

النيلميأهفيوزيادة6آخرطاعونيانالآخرالولاةعهدفيوحدث

مجتمعةالأسباباهذدعنونتج.انقداقيمةفيواختلال6اعةبالزراأضرت
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.)9"السياسية،المنازعاتعلىطغىالغنائيةادالمواأسحارفي!ثديدغلاء

فورنماإذا"الولأةهؤلأءعهدقصرلىأسبابعنهنانتساءلأنولأبد

الحالةب12اضطرذلكأسبابأهمأنيبدو.السابقةبالفترااتذلك

الأحوالسوالىاماومردهحصلالذيالغلاء1بسببمصرفيالأحتصادية

بكاملها.الدولة1باقتصادمرتبطوهذ!النقدقيمةا.لخفاضالىأو6الطيحية

تعصيلفيوبالتالي6،الوفيات!يادةفيترهاوأالطوأعينحدوثتكررأنكما

الأقتصاديه.ا"لحالةافياستقرار1عدميوجدإنشأ.لهمن6البشرية1الفحاليات

على،الفترةهذهفي،استانبولفيا!سياسيةاالالأحوا1انحكمم!اضطرإبوا

الولأة.تبديلكثرةذلكعن:"شج6غيرهاوفي،مصرفياثالأحدأمجرى

الثانيتشرين2601/22اغمدةاذي22فيالسلطنةمنصبأعتلىفقد

بحد!خلعأنلبثماثم6الحقلضحيفوكانالأولعصطفىالسلطان79691

كامنصبهعنخلععثمانيسلطانأولوكان.أشهرثلاثةاليحواد!امحكم

حتىءالمتبحةالحثما.ليةالقاعدةعنتحيينهفيشذعئمانيسلطاناولأاانهكما

السلضانكانفقد.السلطنةفيأباهلمالأبنيخلفأنفي6الحينذالمث

وكانكا(1617-3069)الأاولأحمدالسابق1السلطان1شقيقمصطفى

السلطنةفيوخلفه.القصيرةالمدةهذهمثلحكمهث!امسلطانأاولأيفا

8916ءشبأ!26فيوذلك6الأولأحمدالسلطان31بئ6التاني1غثمان"

.استانبولفيايةالأنكشاراثورةفيحينقتل6229أيارحتىالحكمفيفاستمر

يذ59فيعزلولكنهكاالحكمالىمجددآالأولمصطفىالسلطانأعيدوا

الرأبع6ادمرالسلطان11لهخلفأوعينكا6239إيلول01بر3209القحدة

الدولةوبلغت.0164حتىحكمهوداام26(لمالأولاحمدالسلطانابن

.القوةمنكبيرةد!جةعهدهفيالمثمانية

،ب32-ب03،السائرةالكوا-لب،الصهقيالبكركطصد:ذلكحولانفلز-1

م!ورو؟ب13-ب12لأ،شلبي.حمد/؟آ65-611ءالبهيةالتضة،ب65

زبدة،؟154-153،الاسحاقي!421-411ءه!ول18وورتم،يسبار

.بأ-55

ح!55الأاص2-؟!ه-111-ب011،حسئالئسالىبنعلي:!ذ.الاصاث!رلافنلت-3

اولرفدانرةفيلاول،أ!34!)!؟+ط،5))عنوانيقحت05.ول-ح*!،كتتهماانل

.!17صانظر!الاولىالطبحة،الاسلاية
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فيالمختلفةالقوىتجاهسياستهميبلورلمالولأةعهدقصئزكانواذ!

الحساكروخاصة6القوى1هذهانذلكيحنهيفلا،احكسباأو6مصر

!لأنالشيءبعضساكنةبقيتواذا.نفوذهاعنتخلتقدءوالصناجق

ا!إرثأكما.بمصالحهاالأضرارعدمعلىحريصين14كانوالولأة

ناو.غم.أضمفتهاقدتكنلمإنالقوىهذهأخبارعلىطغتالطييعية

اءلأةالأشلوامحاولةبسببالشحببمصالحآمضركانمدتهموقصرلولأةا1تحدد

كلمنيضقاضونكانو/1الذينللعساكرمربحآعانانهالأ6مدةبأقصر

.المنهصب)1(ارتقاءضريبةأي6الترقيلمالمايسمىجديدوال

3209/رمفان22فيمصرعلىعينالذيباشامصطفىعهدوفي

ففي.الولأةتجابهكبرىكقوةوالحساكرالصناجقظهر1623تموز02

وعينباشامصطفىعزل1623الأولتشرين3209/9الحجةذي49

مصطفىاوأبقوا6ذلكالصناجقواالعساكر1يقبلفلم6لهخلفآبا!ئصاعلي

دلموافقةالسلطانالىوأرسلوهاالعلماءكبارعليهاوقعمحاضروكتبوا6باشا

حتىمصريحكمباشامصطفىاستروإ6ذلكالسلطانفقبلءعملهمعلى

وقفلماذاهناونتساءل.1626أياار35091/هشحبان18فيعنهاعزل

يتيييناهـصسلطانأءاوتحدباشامصطفىجانباوالصناجقالحساكر

مصرفيالحبوبمنوغيرهالقمحأسحارأنذلكأسبابمن؟باعلي

يرضيالىهداشأنومن6باشامصطفىتميينبحدعليهكانتعماأفخفضت

علىإعتادواالذينبالحساكريتحلقفيما6ذلكمنالأهمولكن.السكا

عليهجرتلماخلافآ6المالهذادفعر!باشاعليان6الترقيمالأخذ

ذلك6خلافأظهرو!قدإلسلطانالىاحتجاجهمفيالحساكروكان.الحادة

لأنقصيرةفترةبعداليالواعزلعكاوإحتجوا6المثاليةبالناحيةوتمسكو!

.،البلادعلىوخرابالرعيةعلىاجحاف1"6زعمهمحدعلى،هظفي

بالواقعااستفادوإلأنهمهذهدعوإهمفيصادقينغيركانواالعساكرأنويبدو

الشمبعطفلكسبالمثاليةلاالناحيةاتخدعو"اوربما6إلتبديلهذامن

.521،البهيةالكضة،ب23،السائرةاموا-لب،الصدقيالبكرىمحمد-1
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مصطفىوكان.باشاعليتحيينمحارضتهمبحدالسلطانولأسترضاء.لحوهم

استمرارهادعموااذاجديدمنلهمالترقيمالبدفعالعساكرأطمعقدباضا

فقدهعمااطتحويضنفسهاغناءعلىمنصبهفيتثبيتهبمدوعكف.الحكمفي

أموالإرصافقد.الالأمواابتزازفيالتوازنسياسةيتبعوكان.مالمن

واسنرضىءعهدهفيحدث؟الذيالطاعوناثرخاصة6الأغياءمنكثير

.المناسباتبحضفيعنهمبالترفيهوذلكدعمهملكسبالشحبعامةبالمقابل

أمرإنهاذصابقأيحر!لمبشكلميدانقرهفيبالميداحتفلا.لهويذكر

زأويةوعمر.السكانلتسلية؟هارليلبالعملوالملاعبيلملاهيأصحاب

الفرقأصحابعطفبذالمثوكمسبالأوقافلهاورصدالرميلةفي

الواليجاءأنالىالسفرمنالصناجقمنحهعزلهأمرجاءوحين.الصوفية

أبتزهمالقاءللخزينةالمالمنمبلغبدفعالزمهالذيءباشابيرم6الجديد

بيرمعزلأمرشردحإنأفوذهمالصناجق1فرضوتكرش.الشمبمن

انمالمنمبلغدفععلىوأجبروه62896ا.للول3801/8محرم9فيباشا

.)9(السلعمختلففيالمتاجرةمنولأيتهأثاءماربحهلقاءللخزينة
ا!تياتمهلاحقةالسياسيةاروالأدواآالصناجقمؤخرذكرورودكثرةانا

ضنااسنعراوإذ.المستقبلفييدامتزابشكلنهسيلحبولذيا1تنبىءبالدوربهااقاعو

مستقلةكطلالفةقوتهمتلمسفترةفيأنهموجدناالأخيرة1السنوإتنيموصفهم

يمملونأخيرأظهرواولكنهم،الحساكرمعك11بالاشترعملو،1الولأةعن

شهرةبتوطيدو.با!شابيرموباشاحكممصطفىية؟مافيحدثكما6بمفردهم

ذالكمنهمفاستفادواأمرهماشتهرأفرادبينهميظهربدأكطائفةالصتاجق

بمجموعها.الطائفةاوأفادوا

انثانيربيع8-3801محرم9)باشامحمدولايةفيوحدث

عنأ.لباءوردتان(0639الثانيتشرين14-6289أيلول0409/8

آ65،البهيةالخة.ب41-133،السائرةالكواكب،الصديتىالبكركليمحمد

ء؟!!ول1853رقم،باريسم!ورو؟آ14!ب13،شلبىأحمد"ب68-

421-432.
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الرابعمرادالسلطانعلىالأمربا!ثامحمدفعرضكااليمنأحوالاختلال

المشهورينء1الصناجقوأحدالحاجآمير6بكقافصوهالأميربتحيينوأاوصى

ومما.أيضأالحبشولأيةاليهاوأضافالسلطانافقفواكااليمنعلىواليآ

الشخصية.امكانتهعلىدليلالمهمةلهذهبكقا.لصوهتعيينأنالأنتباه1يسترعي

.فدبرو"تباعهبكقانصوهنفوذيخثمىكانباثامحمدأنبمستبمدوليس

امنحواالذينالصناجق1منعددآبكقانصوهإصطحبوقد.الحييناهذاله

اكتتبواالذينالعساكرالىبالأضافة:ذلك6إخاسبةإبهذهالصنجقيةرتبة

.الروممن"السلطانأرسلهمالذين1الحساكرهـاءللحملةخصيصآمصرفي

لمالحبشوعلىاليمنعلىوأليآبكقانصوهتعيينأنالى1الأيثارةوتجدر

6الفترةهذهفيءيشغلكانمصرمنآخرصنجقأن11إذفريدأحادثآياكن

علىالحبشبكقانصوهعينهالذيمقامالقائمأنكما.جدة)1(وإليمنصب

.صنجقأ)12الآخرهوكان

الثاني-جمادى3)باشاموسىالتالي1بالواليالصناجقوإصطدم

"،حدقتلهائر(9639تموز11-الثانيكانون0401/7الحجةذي91

قامقدباشاموسىوكان.وقوةنفوذآأشدذلكمناوخرجوا6ادهمأفرا

يعتمدوكانكاأموالهموصصادرةالموظفين1بمضبقتلعصرإلىوصولهإثر

فعزاهاالاعمال1هذهعلىوالملما+الصناجق1لديهواحتج.ذلكفيأتباعهعلى

ولكنه6المحتجينلاسترضاءمنهمحاولةفيوعزله(الكاخيا)ساعدهالى

-1!/آذار040شحبان!ثهر،فيووردت.الأموالأبتزإز1إلىعادماسعان

الصفويةالجبهة1الىمصرمنعساكربتوجيهسلطانيةأوإمر6319نيسان

اليهوعللبكابكقيطاسويدعى6الصناجق1كبارأحدباشامو!فأحضر

ديس"6باشاموسىذكركما6لأ.لهللحملةاقلألدآ)ارآسرلايكونأن

بيكقاسموالأميرأ.لتسوىذلكعلىقدرةلهأحدصناجقهامنمصرفي

بيكرضوانواماكبيررجلفانهبيكقاسمفآما.الزلفقاريرضوانالاميروا

.آ38،الساثرةالكواكب،الصدقيالبكرىصحصد-1

.ب!6،البهيةالتحفة،الصديتىالبكرىمحمد-2
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لتمويلالميريمالوجمعبكقيطارفقبل.،)9(احاجالشريفإأميرفهو

ا+لنين.لحوأخذانهكماءباشاموسىأخذهاكيس)2(مائةنحوفبلغالحملة

وأحتفطالحملة1عنالنظرصرفثم6بكقيطاسءالعنكيسآوعشرين

بك.قيطاسأخكاظممابالمال

الحيد6اوقفةيومء9163تموز0401/9الحجة1ذي9في/وحدث

بينهموكان،القلحةانمماالباشالزيارةءعادتهمعلى6،الصناجقذهبان

رحبوقد.رفاقهالحاحإلولأباشاموصىزيارة.بردلمالذي11بكقيطاس

بحضوروقتلوهالباكماأتباعبهإنفردافبالانصراهملىشحإنكاباشاموسىبه

باشاءموسىوأمر.شيئآيفعلاأنيستطيعادماللذين1الصناجقمنا.لنين

ا،نهالصناجقفمنمه6مالهبمصادرة6بكقيطاسبدفنءنشغلونوالصناجق

فيالباشابمقاطحةالحساكرجميعالىتنبيهأ،وأرسلوا6للدولةمألعليهليس

واجتمع.والصناجقلعساكر11بينالتساندعلىيدلمماذلكتموقد6اععيد

وانتقلو!6بكقاسمالصناجقالأهير1كبيربيتفيالعساكر1قادةالتالي1اليوم1في

والأسنةهامالباشاالىالذهابمنهاوطلبوا6القضاةقاضيمنزلالىذلكبمد

اوإذا6يدعيكما،السلطانبأمرتمقدبكقيطاسقتلكاناذ؟افيمامنه

فيجبذلكغيركانانواإكاالسلطان11أوإعريظهرأنفيجبكذلكالأمركان

ا!سلطانابأمركانذلكانذكربالأمرالباشاا1فوتحوحين.القتلة1تسليم

يخفولم.مأتباعهمنأحدتسليمرفضكما6"الأمراظهار1رفضل!نهو

وقاموا.لحملهمالشرعيةاكسابادش!أرااكنهمشالباشامزربالصناجقعلى

الباشا.1أتباعمنأنفارأربحةبقتلذلكاثر

.ب71،السابقالمممر-1

واختلفت،عثرالشابعالؤنخلالاستضمالنغديالتعاملفيعث!انيةوحدةالكيمنى-2

خمسمائةمنعادةيتالف-لاناصتافبولففى.والمكانالزمانحسبالنضيةقيمته

الووشصنستصانةالممرلىالكشىيساوي-لانلينما،الروميبالكيسودعيقرض

،التنظيماتفترةأثناء1862فيالضحتىنقديةكوحدةيستخعالكيسوبقى.التركيما

ان!ت

.ك!1..*ءط3،،5+4+هش!8لأ54اولطأس!5ط!أطأ!مح!114،ولمح!700،ء!أ*+4+!!س!-أ

ك43أ533!مكت!ءص!4!+ط!3،!.،ط،4!!+ع!ك!ا.2ءل!15053.ول.4

4،5ولء+ه4"!!ولأءطا18طالأ،دا،!:يليكاباختصارالمصعرمذاسيذكر
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وذهبانرميلة1فيوالمساكرالصناجقاجتمعالحجةذي99وقي

ونقيبالقفاةبقاضياجتمحوا1حيثحسنا!سلطانامدرسةالى1أكابرهم

أمرتبنىالذيالفقارىبكعليالمتكلمينأولوكان.المفتيقاالأشراف

للمرة6منهالأستةكلاموإالباشامقابلةلمالملماءمنفطلببكقبطاسع!تاهـفاعإ

انباعمنأشخاصثمانيةالمجتمحونوا-هم.اغتل11سببكلت6اصانيةا

وهددو!كابتسليمهمالباسثا1وطالبوابكقيطاسقتلفياشتركوابأنهمالياساا

هذهالباشارفضاغحلوبا.طلبلألهمرفضاذاعنهبدلأمقامقائمباقامة

:أىبكقاسمالأميرولكنكامهاجمتهاغقاري11بكعليفا!تأىاطلباتا

ذنكتموقد.مقامفائمكاا!سابقاالدفتردار1ءبكحسنبتوليةالأكتفاء

الىالطر!انركتب.القلحةمنالباشاوأ.لزاوا6الأشراف.لقيبيدعلى

السلطانعزلاناالنتيجةنظرهما.وكانتبوجهاتالاعظموالصدكأالسلطان

لطرفاواضطره.6319بآ9409/09محرم29فيمصرباسثافضادرحوصى

بكحسنواستمر.مالمنعيهمادخلاغاءكيسمائتيدفعالىالمحارض

فيظ!روقد.البستنجيبا!ثاخليلالجديدالوالي1وصلأنالى1مقامقائم

بحزاعمالسلطان1اعترافوكان.شالحلماءوالمساكراصناجقاأغضيةاهذه

.،الولأة)1(معارضةفيالأستمرارعلىوشجمهم6لموقفهمتأييدأا!باشاا

مو!ا-أشار.القاسميةبططائفةواصطدامهاال!مريةالطائفةظالور

بكقيطاسإلاميروهممصرفيالصناجقأبرزمنثا،ثةالى6هـأيناكما6باشا

أميرالفقاريبكانرضواوالأمير،المسن0بكقاسموالأميركاقتلالذي

الأميرهؤلأءجانبألىوظهر.الفتخة1أثناءالحجازفيكانالذي1الحاج

بكقاسمالأمير،واباشاموسىاءازاالحنفموقفتبنىالذي1الفقاريبكعلي

منالصنأجق.وغيرهمكامقامالقلأ3بكحسنوإلاميركابكحسينومتتوكه

أميراصحاج"نصبشغلالذيالفقاريبكرضوانالأميرهؤلأءأبرزوكان

.اتسنوالعدةباستمرار

،451ب41،السانرةالكواكب،الصديقيالبكرىمححد:الاحداتمذهحولانظر-1

،رقمباريسمخطورر؟ب14،شلتيأصحد،ب74-661،البهيةالتحفة،ب65

.آ44-ب43"مح!حم!؟183
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وردتان1632نيسان4101/منتصفرمضاناخرأوافيحدثوقد*

علىوتغلبهمالحجاز1الىاليمنمنمتمردينعساكرقدومعنمصرإلىأنباء

باشاخليلمصرواليفجهز.جدةفيالحاكمللصنجقومتهمافالأضرا

منالصناجقمنعددورافقهكابكقاسمبقيادةاجحراواالبرفيكبيرةحملة

خروجلأنالفقارىبكانرضواالحملةمعاوسافر.الفقاريبكعليبينهم

و.لجحت.احاجاخروجمعاتفقالشوامنالثا.لياضصفافيالحملة

الأولربيعأوائلفيمصرالىوعادت6،الحصاةعلىالقضا،فياحملةا

القاهرةدخلمنأولوكان1116325!للولمنالثاني42011/النصف

الحسالرءسبقلأ.لهباشحاخليلفوبخهالشوارب1بابياشهبرإبكرضو"ان

الأميرابكواقاسمالأميروتلاه،الحملةفيشخصأهميكنلما.لهيحنيوهذا

منآيامثلاثةوبعد6"البأشاعليهمفخلع6الأول0ربيع7فيالفقاريبكعلي

عنزرادةالباشاعليهفخلعالحاجأميربكرضوإنالأمير1دخا!*المث

عساكرعنالحجاجا!صلبكانرضواتأخركانوربما.الآخرين

سدخوكهءالجولتمهيدإلأخيرونسبقهوربماأذاهممنخوفأالحملة

علىيدل6احملةاقائدفيهمبما،الآخرينعنزيادةامهاكراولكن

.نفوذهعظمة

سلطانيةأوإمروردت6359/الثانيكانون4401/92شعبان2وفي

وأبكالفقاريرضوانإماوتعيينعسكرفيآلأفئلاثةبترهيزمصرالى

نإورغم.الصفويةالجبهةالىاطموإرساعلإكما.ألرداالفقا:ينجكعلي

أميرآكانالأشللأنالذهابعناعتذهـافقديينالفقارأهميةعلىيدلهذا

لقيادةآخرصنجقعينوقد.الصحيدحاكمالثانيكانبينماللحاج

منصبينيشفلاقكانايينالفقارالزعبميناناأيضاهذامنونستدال.الحملة

عصر.ف!هامين

فيباشأأحمدعزلاثر1مقامقامبتعيينطنفوذهذروةبكانرضواوبلغ

بكرضوانوسار.6359الثاني1تشرين4509/6إلاولجمادى25

الجديدالواليتسلموحين.منصبهامتيازاتمنأتباعهيفدولمبالعدل
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حصل1635الأولكلألون4501/27كأجب7مفيمصرحكمباشاحسين

مصراقأسوافأغلقت6عليهمالمالوفرضو!6للسكاتالأذىاأتباعه:منمف

اليهوشتواالفقارىبكرضوإن،لىالدكاكينأصحابوذهب6،احتجاجآ

إلمباشر.الأذىعنذالمثبحدو/أتباعهامتنعالذيا1الباشا1معفتكلمءحالهم

بقطعالمتوفينأموإليصاد!فبدألظلم11منأخرىاعأ.لواالى1ا.لصرفول!خه

ناقصةنقديةقطعقبولعلىالناس1وأجبركااطمورثةوجودعنالنظر

وإحتجزه.الظلمبطريقمالمنجمععما-و-بعزلاشحين.الوزن

.مال)1"منعليهفرضمادفعحتىمصر.لغادريتركوهنمثالصناجق

حصلالذيو/النفوذبكانرضوالحبهارزيالهام11الدوررأينان11وبمد

التيالفقاريةلطلألفةالفحليالمؤسساأيضاهوكانولما،الشعبلدىعليه

أسسوإلىأتباعهوالىيتههوألىهناالتحرف0فيجدر6القاسمية1اطائفهإ.لا،فستها

كصنجق.أهميتهواقوته

الأسميالمؤسسيحتبرالذيالفقارذيالى1بكرضوانإلاميرينسب

.هذاالفقارذيوجودعلىدليلمنهناكليسولكن."الفقاريةللطائفة

عبدبنرضوانالأميرإن"الأثرخلاصة"صاحبالدمشقيالمحبي1يذكرو

المثمهورينمصرأمراءأحدالفقار1ذياصكممامنوهو،الاصل1كرجيالله

.)2(قدرهونبهاأستقىثمبكرضو.انحالرقالمذكور1مولأهماتلماوانه

ويدل6بالأصلمملوكأكانرضوانألاعيراناالمجيكلامفيوالصحيح

نسبةنممااستخدمتاماغالبأتسميةوهذه6إدلةعبدلأأبيهاسمأيضاذلكعلى

المحبيامسىدولغيرلأسمكبديلأوالأباسممحرفةلحدماماالمماليك

آ45،الشائرةالكوا-لب،الصهيتيالبكر!محصد:السابقةالاصداثحولانظر-1

الخرروفيالسياسيةالحوادثتنتهىمنا)آ08-ب74،البهيةالتحفة،521-

ويستر،1633نيسان4201/2رضان22فيباشاخليلولايةبانتهاءوذلكالاخير

ورقةفيينتهيحين3801مومحتلىممرقضاةاس!ماءذكرفي،ذلكصع،الم!ورو

عط!ول؟؟18رقم،باريىضطوط؟آ16-ب14،ضلبىأحمد!(آ86

.بلأ12أ-112،الشماليصتنبنعلي؟ب6-ب5،زبت؟آ46-آ44

.166-2،164-،المحبي-2

-264-

http://www.al-maktabeh.com



يدهما.دؤهناكفليسالفقارذوهونرضو،1()9"أستاذوالأصح)مولىبأن

شحمن11عبدقولبالصو)11عنبحدهفياقولاهذايشبهش6الأطلاقعلى

كانا(القاسميهالأسميلطائفةالمؤ!سس)وقاسمالفقا!ذابأن)2(الجبرتي

والقاسميةاغقاريةاولئفتيو)انكاالاول0سليماطسلطانمعاصرينأخوين

فرقةافومالتالأبيف!بلبس!تميزتالأولى،1انو6احين111ذالمثمنذتش!طتا

المحارضه.حرامنصففرقةالىشمالتالأحمربلبساخانيةااوسعدنصف

اسبعفييثتبكانا.لههواحقيقةاعنبعيهدالجبهرتيكلامأنعلىوداجلنا

سليم6للسلطانالمحاصرين1انؤرخين1اناوبمعشرالتاسع1اصقرنمنا،2:ل1

لأيشيروتكاكتاباتهمعلى"لجبرتياطلعءالذينزنبلابنوااياس1ابنأمثال

المحنىهدابمثلأيفا،ليهمايمثيرولأ.هذ.بنقاسمأوالفقارذيالىبثميء

كثيرآ.عليهالجبرلياعتمدا!ذيا،اتالأشاراأوضح!صا-بشلبيأحمد

الفقاكأذيعنكلامهآخرفييشككنفسهاجبرتيافاقذلكالىوبالأضافة

قاتلكالىينسبوتالقاسمية1أصلواقذلذغيراوقيل"بقوله:قاسم

وأولالكبيربمكالفقارذيلاالىنسبةشالفقاريةبيكمصطفىتابعالدفتردإر

غيرأيضأوهذا")3(بالحقلألقأعلمواللةوالفخمسينسنةمنظهوهـذلك

التاريخ.قبلهذاالفقارذيبكالىوعليبكانرضوالأنتسابنظرآصحيح

صاحبقولاطائفتينلىاأصلحولصحتهعدمفيالجبرتيقولويشبه

6الأولسليمالسلطانزعنالىالطائفتينبأصليعودالذي"انمحانةالدرة"

كانوبيلتالفقار1زيناحاجاأميرسليمالسلطانفتحبمدكان"فيقول

وجودسليمللسلطانهحاصرمصدرلأيو،يزيد."بيكقاسمالدفتردار

أشاسط6زمنهفيا.دهالفالمؤ1هؤاصاحىبأيضافيكر/و.الموظفينهذين

عنتختلفشحارإتتحملا!قارية11مواكبكات6عثمرالامن1القرن

.14صانطر-1

،ء7!12،بولاو،أجزااءأربحة،الاخبارواالترأجمفيالآئارعجائب:مؤلفانظز-2

.23-21ص،الاولالجزءانظر

.1،23-،السابقالمصدر-3
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)9(القاسميةمواكبشحا!ات

.اطذه)2(مئسابهة

اصهمعلوماتكلخطوقياغينليامصطفىيذكرر.

أمرالنفوذعلىاصراعاأثناءفرفتينأوطا!!تينالىنقسام9أ1فضيهت11

ذلكبدآوقدءالأوقاتمنغيرهوفيالوقتذلكفيالشم،دشا

بلادفيوفيسيةيمميةالىفالأنقسام.اجزيرةافيا!ربيةالقبائل1اروى

للتمييزالبيضاء1اشايةاصثانيةاشاحمراءاانراية/الاولىاتخاذفا6)3(الشام

التسميةواختلفتاطديه)4(.11ضمنالأحياء؟وحتىالريفا!قمناعمبينهما

)5(...-....

لصم!حرام.دردةعارضتهاالتيسحدلصم!درورديهادوجدتمصر-

التحبيرانث!رالسابعاغرنافياضسميمإناهاتينمكاتحلاضدريجوبا

.وفقارية)6(قاسمية

مصرفيواشتهرمملوكآكانالفقاهـيبكانرضوافانيكنومهما

!راتباستثناءالمنصبهذايثمغلوبقي063؟اطحاجسنهةحوإلي

وربماءالفحليالزعيمويعتبر.66-15فيقفلألهحتىكافصيرة

آمراءافبالأضافةمماليكهمناتهانوااغتتأ/اعتياغقا.يةالطائفةكاالمؤسس

فيالوطت"المكتبةفي،المؤلفمجهولهمخطوط،الكمانةوقايعفيالمنصانةالدرة:انظر-1

مذاسيذكر:آ2-ب1الاوراقنظرا،.40!.6!عول993برفم.بالمانيانيحميو

المنصانة.المرة:يليكماباصمارالمصدر

مصروقايععليشتكللطيفمجموع،القينليالمداحابراميمالحاجابنمصطفى:انعك-2

المكتبةفيمصورو،(ص1152أى)المجوعتاريخآخرالى0011سنةمنالقامرة

سيذكر؟آ3ورقةانظرح.40.؟!!ول،319.ول.380برقم،فيينافيالوطنية

الغينلي.مصطفى:يليكماباختصارالمصدمرمذا

.215صانظز-3

س-.161صانملر-4

ع.ول.ول51،10لأ!5لمءول4!،س!أي!س!3ءاءحح!35ول4"!.08:نحلرا-5

المحارفدائرةفي!لألأ+!!ا!3-ا+ولهعنواننحت05.ولهول11كتبهماأيضأانظر

النانية؟الطبحة،الاصلامية

ايض!أ:انعلز

ء..ول،"اه*،اول-5،1،!!6ء؟40!،+اولهأ،حلا15!ط،051"3!+لأ،5ول!+ه،"هول؟"،!8

ث!5ول3،ممومملأ1.7(6291!!كا15-83.0.

.ب05،س!ط!ل!1855رقم،باريس!ورو:مثلاانظر-6
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المماليكاهميةوبتزايد.الصنجقية!تبهمحظمهم.لالالمماليكمنآخرين

الحتيق6المملوكوكان.أليهاالمماليكجلبادازدا،الفترةهذهفيءمصرفي

خدمته6فيويعملأستاذهبرعايةيتمتعكاالمملوكيةاسلطنةاعهدفيكما

عنولالمسزأي6الخزندا.1منصبهوالأستاذلدىشغلهمنصبوأهم

وأالحسكريةالوظلألففيأيضاايحينالمملوكوكات.اخاصةاسيدهأموال

علىتكا،تنشأتهناومن.الصنهجقيةرتبةا،أ.لوابحدخاصةش6الأدارية

سياسيه6أهميةالتكتلاتلهذهوأصبح،اصكهومماالأستاذبيناسلاة!ةاأصاس

بالمقابل66الصنجقية1استفادتكماالصنجقية1.لفوذمنالمماليكاستفادزا

نفوذهم.صن

انكتاباتظهوكأمصرفيالسياسيةا،صاليكقوةفيالأنتحاشهذأورافق

المملوكية6ا!سلطنةابمماليكاسيكالمماهؤلاءلربط-اصهصحةلأاصهاوغا-

دبواهموفرضعليهماوجامةو)1الشرعيةلأسباغشكيرهاأونجقريشوأحيانآ

مجهولكتيباكتابات11هذدأشهرومن.الس!،نعلىوالسياسيا!،جتماعي

منأكسةالجرانسببذكرالمابسةاسجوهاقهر":عنوانهالمؤلف1

كأضواناالاميربرعايةيتمتعكانانهالمؤلفكلاممنيستدلو.")1(قريش

اثباتذنكمنوالهدف.)3(النسبهذاكتابةعلىحملهالذي1ا!قاريابك

اشراكسةاوالسلاطينال!اجأميرالفقاريبكرضوانالأميربينإلملاقة

الؤنفيستخدمهاالتيلةالأإانالأ01قريشوقبيلةهؤلأءبينش6المماليك

علىالبرهنة1يحاولكاتالكاتببأنالمشكمجالأيدعلأمماجدأوإهيه

آتا!هاالتيالنقا!فان6ي!شومهما.اواقع)3(االىلأتستندمسبقةأفكار

ار

صحاذا)،،الباجيالبر-لسيصاف!افنم!!ذمةعل"ص1316فيالقامرةفيطبع-1

نأعليدلااللقبفان،رأسأيطث!حهمنالمئستقة،الباشييحنيالباجيتعبيران

.(المتنفذينالث!راكسةمنكانالكتابطتعالذى

.3-2،السابقالمصمر-2

صخطوطتينلنسختين.ءولاها)االبروفسورجماقامالتيالهامةالنقديةالدراسةانظر-3

عنوافه:مقالفيالكتيبمذاعن

"ح!+كم!،41ح4ء8ءعولأط"ه+8*4!ل!لأح!5،ولهكه،3."ك!2(9؟91،)

.22100-ه؟02
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عامبشكلوالثمراكسةبكانرضواكأب!يحاولفهو.اهامغزالهاالمؤاف

آصلعنخلدونابنفرواية.هامهفيمةلهوهذا6غيرها*ونبقريش

سلالةمنا.لهماتذكرمصرفيآنذاكمحروفةكانتاضيوإااكسة،الشرا

اقتفىلكانفقطاضاريخياالقدمعنيبحثالمؤلفكانولو.انحساسنةإ

مع!لأيتفقوهذ.ايمنيونمسيحيوناخساسنةاوالكنكاخلدونإبنايةوا2بر

رفو/انأصلالمؤلفهـب!اطذاو،المصرىللحاجكأميربكان!ضوامنصب

انوجوهدهر"صا-بيستماردو.القيسيالمسلماغر:يابكساء)1(بك

أهمولحل.مأ6بآ،فريشطريقعنكابكانرضوانمسبفيرب!"الحابسة

يظهرممااك!هة!الشرابالسلاطينبكشضوانهـب!اظمحاواخسبإاهذامافي

مصر.بامو.الأستق!لبكلرضوانرقدلوفماكمغتصبينا!ثما.ليينا

المبا!للشا6االأفراعمدماكنيرأاذاخردبابالأمرليسالنسب1هذاومثل

تليد.بماضالزاهربطحاضرهمرالى،)2(أ!ثها.لبةالةكادوءلالدرإهـحتى

وإلأةجحلتدهـجةإلىالفقاريبك!ضوإن.لفوذزداد11الحقيقةاشافي

أمروكأدومد.:ئيسيةبمهماتالسلطانوكلفه6بأسهيخشونمصر

حملةبتجهيز1638ارآذإ-4701//شبا!ش!والفيمصرالى1سلطاني

عليخا.سرداهـآالفقاريثضوانالأمير1بتحيينشفاثسجبههالىبةعس!س

صرفلقاءكيسآبأربحينمثث!روإلي.شامحمد.شابكشضوانواكن

نأيبدوو.م!ا.له!آخرصنجقشعينذلكفتمءارآسرداتممينهعنالنظر

خاهـجمصرالحملاتقيادةالىبحاجة-يحد،ا3تهشهرثبتتقدش6بكان.ضوا

بلفقطبنفوذهلأتوديقدمخاطرةدلكنممالانالشهرةاائهاورامنليبني

احتكرهاالتيالحاج1اما!ة1عنستبمدهاحملةإقيادتهانكما.أيضابحياته

علىيمملبكاتهـضواأخذحتىالحملةخرجتانوما.سنوماتمنذ

آخرشضىعينبضبتهأمابالفرشيكساءان12صء،الوجوهقهر،مؤلففيكر-1

وعنمما،الرومأرضالىومربليلافسارالماقبةكساءوخشي./الخليفةالىفث!كاه

المؤلفيزعمكما،جراكسااوصراكساالتسميةمناومن،كساءصىقيلعنهسنل

.13صلى

.26-25صانظر-2
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عليه..لقمالباشاولكن6ذلكلهتموقد6الباشامنكيسأالأ.بعينأستردأد

لو.،يةالمعينالوافيتوفيحينبكأنرضوامنالم!نتقامفرصها،وسنحت

الحصئ!ءيةاولأبكانرضواتعيينطالبآالسلطانإلىبا!ثامحىصدكافكتباحبشا

بك،رضوانمالمنكيسخمسملالةتسليملهضمنبأنالسلطانوأطمع

ورصواتاهذاحدث.تعيينهاثرمصرفيالهأمواامصاد!ةبذلكيقصدش؟ان

وأمركاالمنوهـهالمدينةفيوهوالحبشلولأيةبتميينهأبل!عوفدءالحاج1فيبك

فاتتل.احبشاالىهناكمنيسيراتواآخرلشخصاحاجااماشةابتسليم

كفاءةبعدمالحجاجآخافا.لهيبدواممنوظاهر!ألى،مربكهـضوان

ولكن.فرضيمصرالى1بهمبالمودةشطالبوهفضجواالجديد1الحاجأمير

وعوضآ.اضهديدبامنهالحاج1اما!ةاستلمآخرهـسولالهأرسلمصرةاشا

وآخذ.اطثمثوىاستا.لبولالىأتجهالحبشالى1بكانرضواذهابعن

9401!/تثصرين:جبشهرحوإليفيذلكشكانءممتلكاتهيبيعصر5باشما

مصرفيبكان!ضوا.لفوذعلىيدلومما.9163"لثانيينتثمر-الأول

البغريمحمدكاالمعاصرا،ؤرخن11الشعبلدىبهاتمتعالتي1والمكانة

نقموقد.باكبرامكةحلبصاسثببهبآنهبهحلماوصفكا)9(الصديقي

فاشسجبهةالىالحملة1قيادتهلعدمبكانرضوإعلىالر/ابع1مرادالسلطان

الصدربتوسطبسجنهأكتفىاثم6قتلهادوأ!ا6الحبشالىذهابهولحدم

مرادالسلطانموتقبلعنهعفيوأخيرأ6البستنجيباشامصصمىأإلاعظم

09فيمصرعلىاليأوأذلكبددالبستنجيباشامصطفىوعين.الرابع

اليهابك:ضواتاعاددعلىفحمل0164أيولا0501/27الثانيإىجما

.2(جديدةمناحاجاامارةإعطا؟"و

انقسمحتىالثابكرضوإنبعودةالسماحنبأبمصرشاعأناوما

ا!فوباالسعلانارقراقبلوفريق،عودتهعاكأضفريق:فريقينالى1العساكر

.541،الشائرةالكوا-لب:انظر-1

،رقمباريسمطرعلةآ17-161،شملبىاح!د؟1آ-53،54السابقالمصدر:انظر-2

يةروامانوعاالمتشابهانالاخيرإنالمص!رانيذكر.آ47-461،ء6ء-ل!835)

الصديقي.روايةعنالشيبضتختلف
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القاسمية6زعماءأحد،بكمامايالأميروكان.مصرالىاشجاعهواعنه

.!ركعلىالطوائف،أغاواتمعفلألفق،المساكرعلىالنفوذبحضيمارس

ويبدو./البستنجيباشامصطفىالو!يرالىبكرضوإنبمصيرالتأمر

قد،منهابكرضوانطرداثرمصرفيبرزالذي6بكمامايالأمير1أن

وربماة.بطحهلممنهمفريقآولكن،بكانرضواضدالمساكرتأليبحا:ل

القأسميهبيناعلاقةاتفسيرعنلم/امالحودتهالمحارضةفشليفسرماهذا

اونياخشتركالبشنهاقيلمالأصلخاصةبصوشةفتحودالدساكروبحض

بحداشتهروقد.الحساكر)1(.ومز.بديهمالقاسميةغالبيةبينيجمعكان

نأهناوالمهم.بشناقبكأحمدويسمىاصشانقة!اأحدالقاسمبةبينقليل

اضقمةااستغلالوحاولوابكرضوانغابفترةفيابرزواالقاسميةزعماء

بدايةالفتكاكأيهزعيمغابتركهالذيالفراغملءمحاولتهموكانت6ضده

امقارية.إوبينبينهمالنفوذعلىالمصرإع

تشرين0509/22رجب6فيبولأقالىبكرضوإنالأميروصل

ذلكعلىويدل6مصرأهاليمنكبيرجمعلأستقبالهوخرج0649الأول

:يقولادمجالالتحظيمفيالمبالغةيستخدمالذيالصديقيالمحاصرقولالمؤرخ

ضمنيتحدهذاوفي.ا")2(للسلامجاءالأأحدمصرفيفضلوما"

الىبكرضو.انوعاد.الفقا/ريةمنافسةمنبالخطروإضمارهمللقاسمية

.الحاجنفقاتلسدالمخصصة1بالاعوالوعتصرفللحاجكأميرعملهاستئناف

حيدربانامحمدولأيةحتىامتدتاالطائفتينبينهدوءفترةذلكوتلا

حدثالذىالطاعونالىالهداوءهذاويحزى.5609/1646فيادهزا

مماكاالولأةشدةالىوأيضا،البلادعمالذيالغلاء1الى9ومصرفيآن!إك

هذهفيمنهماكلكانتولكن.السياسيةالمنازعاتعنالطالفتين1شغل

باثامقصو؟مصراليواحاولوحين.سلطتهاوتوطدقوتهاتستجمعالأثناء

بتأخرإحتجو!لأالميريعالمنعييهعتأخرمابد!غ!بمطالبتهمالصناجق1مضايقة

اول!ث!5)،،!ءفالأ!ح!س!،!..8120:ن!اء1

"551،السانرةالكوا-لب،المديتيالبكركطمحهد-2
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فحزوا1643الثانيتشرين5301/24.مضان29فيواجتمعوا6الزرع

فلبىذ!ث.6هؤلأءبحزلاسوهوطا6وغيرهالدفترداهـ16.لصيحةالىالباشاطلب

كااستحقافهفبلمنهمالمال1طلببشأنمظالمهميحرضوناسملطاناالىاوكتبوا

منبتأييدهؤلأ?هـداصناجقابزعماءالبطشذاسكبعدالباشا1حاولوحين

دوافقمر9أباالسلطانوأعلموا6مقامقائمبتعيين،القضاةوقاضيالحساكر

الأثمارةتجد.ومما.آخر)1(واليآوعينباشامقصودوعزلعملهمعلى

احهيالأنعصاا!سماكرايدهموأالصضا-قاكافةفيهااشتركالقضيةهذهاناليه

.هددتقدالمشتركة

-1646//5801-5601)أدهزاحيدرباشامحمدمصرواليعين

القاسمي()قاسمالاميرمملوكبكقانصوهالأميرولأيتهمطلعفي(6489

سببهاحثمهبدايةفيمصرفيفتنةوحدثت.اغقاريةأأهـلا!ممامقامقائم

سبقمابسبببهاالسلطاتيعلمإنباشامحمدفرأىيةالأنكشاشفجور

واستغل.مصرفيأ!تناأصولمحرفةعلىحرصمنالسلطانوأبدى

محمدعلىفأش!ار،أغتهاكأبهاعاىللدسالماسبةالقاسميبكقانصوهالأمير

شصوات"حف!رهمعصاةجماعهال!:ةمسببيأتا!سلطاناالىيذكرأنباشا

عديالآخرالفقاريوعند3ءندلدخدمةاححجازمناحاج11%ميرالفقاريبك

تآخيرسببهماالأميرينهذينأتذلكالىوأضاف6الصحيدحاكمبك

هـحمد.وذكرالميريمالدفعفيمماطاخهمبسبباستانبول1الىالخزنةاهـسال

االميريفيجبمالاستيفاءشالفسادزوالالسلطانأراداذاانهالحرضفيباشا

للاميرقا.لصودبكالصحيدوحكومةبكماماياغاسمياللأميرل!اج6اءارةاعطاء

الىعرضبكتابةسارعحتىابئهذابكرضولأاندرىانوماءالقاسمي

دانبكىضوانأنيبدواو.القاسميين1الأميرين1علىالتهميردالسلطان

.القاسب؟"زعماءضدالسلطاندعمهذ11أستانبولفيكبيربنفوذآنذاكيتمتع

92فيا!اهرةاونخلالصحيد1منبكعليزميلهبكرضوأنو/استدعى

-آ17،شلبياححد؟81-71،بمقش؟621-541،السابقالمصدر.انظر-1

.آ48-471،س!"!ول1853رقم،باريىخطورو؟آ18
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منالباشاو.لزل6كبيرةاتبقوا1647يران-ز5701/24الأولإىجما

يرآزوأنيتفقلم"المناسبةوهذهيقيلصدا،المحاصررخالمؤليقوف3أ!هلأستقبااقلحةا

جمادى27و،في.،)9(جرجاحاكمدتلقيانميداقراالىاخلمةامننزل

للتداول6الفقا!يةمنابتوجيهءالرميلةفيالصنهاجقشااعساكرااجتمعلالأاو

سجناودد.القاسميينةكقانصوهوبكمامايعلىإخلا،زي1المال1أمرفي

،اعقأريإبكقيطاس(الشرطة1قائد)اصوباشيايدعلىفتلاثماخلحةافي

كبا!الآنالقاهرةفيوسيطر.اضفينالموكباشومنأتباعههامنكثيروقتل

نأاىالأشاشةوتجدكأ.بكاوقيطاسبكوعليبكهـضوانوهمالفقار.لة

ويظهر6ادهزاحيد.با!ثامحمدأصدقاءمن!ا.لابكوهشا.لصوهبكماماي

الفقارية.منلكخلصاغرصةايترقيأزكاتكامغلولةكا.تلدهانصاقتل!

وبينكاالفقاريةوزعماءباشامحمدبينأضفردة11بثالقاسمية1:حااول

يوجدلماستنجحاناولأتالمحاهذهتمنلي!نهـا3.ولأالمساكر!ؤلأء

5701/7رمضان8ففي.المحنيةافالأطراعدالنهفواذعلىتنافسهناك

اغقا:يابكعليالأعيرإلىأمرآباشامحمدأصدر1647الأاول1تشرين

احدبتحريضهذاوكانءأيامثلازةبحداقاهرةافغادر،جرجاالىبالسفر

قوةلتشتيتذلكمنباشامحمدواستفاد.القاسميبكقانصوهأتباع

فيهابكرضوإنلقوةمضعفةلمصربكعليمغادرةوكلألت.الفقاارية

ففياليوموهكذا.بهويبطشبكبرضوانينفردلانباشالمحمدومشجحة

فرفضرضوات-بكاليها4دعاحفلةباشامحمدأقامابكعليلسفرالتالي

تجذ،حسنالأميرباشامحمدعينوبالفحل.ضددفيهاامرةبمؤاأحسلأنه

اذا:ا.بكرضوانمكانللحاجأميرآا6النقيبصهربأنهاوصف!الذي

امارةأعطىباشامحمدفانا،ثرإف.لقيبيه:يكانهناالنقيب1إنصح

ديئيبدعميتمتعأنيمكنشخصالى1بلفحسبصنجقالىلأالحاج

عليمغا*رةانر6القاهرةفيمركزهبضحفبكرضوإنشحروقد.أيضا

معارضتهم،لاستئنافالصحيدنحوالتوجهومماليكهأتباعهمنفطلب6إالابك

"ب63،السائرةالكواكب،الصديقيالبكزىمحد-1
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محمدمنمحاولةوفي.القاهرةخارجالبساتينمنطقةفييتجمحونوبدأوا

عنخارجينجحلهموبالتالي6مناص!بهممنالفقاريهزعماءلتجريدباشا

الأولتشرين5701/12رمضان39فيعينفانه6قتالهميجوزلكيالقانون

بكعليعنعوضآكاالصعيدعلىحاكمأالدفترداربكيوسفالأمير1647

ا،م!يروعينكاالفقارية1لقتال/العساكرجمعبأنذلكوأعقب.الفقاري

نممااغقاريابكرضواانأتباعبحضأنويبدو.عليهمسردارآبكعبدي

ذنكوأبلغه6الحملةإةقياعنللباشايحتذ.بكعبديجعلواالقاهرة

ايرصوالمالحساكربأن"محتجأوالصناجقالحساكربحضوررمضان49في

فيخصوصارفقاؤناوءؤلأءبيكعليالأميراولأبيكرضوانالاميربقتال

صاحبأولناصهرأولناقريبأمامحهمامنوغالبالشريفالشهرهفما

شريفخطلناتبرزقتالهممرادككانوانمسلمونوهممسلمونو.لحن

الأعذارهذهمثلتقدمأنخريبوليس.،)9(عليناارا!سردااأنتوتكون

يتوقعكانالذينالقاسميةانالمهم1ولكن6أصاسهاعلىالحملةتلنىوإن

علىيدلمماذلكفيأثرلهميظهردمالفقاريةضدالحملةيدعمواأن

مقدارعلييدلالحملةالغاانكما.زعمائهممقتلبحدنفو*همضحف

بوصولذروتهالتأييداهذاوبلغ.وعطفتأييدمنالفقاريةبهيتمتعكانما

بكرضوإنيثونبأنأو"امرهيحمل6الازمةأوجفي6السلطانهنرسول

حيلألهمدىالصحيد0علىحاكمآبكعلييبقىوأنحياتهعدىللحاجأميرأ

91فيالقاهرة1الى1بكاترضواوعاد6لذلكباشامحمد9يخنوا.أيضا

بعيدأ!ثأوآالفقاريةبلغوبهذا.6479الأولتشرين5709/18رعض!ك

.3"ةوالسلطةالننوذمن

باشاأحمدمصر،وإليحاولأنالى1تذكرمنافسةبدونافقاريةابقي

!دحصل.لأضحافهمزعمائهمبينإلايقاع06090659/أوإخرأواخرفي

بكعليوتحيينالحاجاعارةامنبكرضوانبمزلاستانبولمنأعرعلى

.651،ال!تابقاصمر-1

.81،بدىز؟661-ب62،الشابقا!مر-2
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فدخلجرجامنبكعليواستدعي.مكانهكاالصحيدحاكم6المفقاري

6للحاجأميرآوعين6519اصانياكانون9609/22محرم99فيمصر

باشاءذلكأحمدواتبع.الحاجقافلةمعغائببكورضواناهذاكلتموقد

وردان8الأثناهذهفيوحدث.مناصبهممنبكانرضواأتباععزلبأن

الثا.ليكانون9609!/92صفر/6فيوذلك6مصرعنباشاأحمدعزلخبر

فيزادممابكانلرضوااللهمنانتقاعآالعزلهذاالأهاليفاعتبر90166

الألتفافهذاأنيبدوو.رضوإنالشيخلقبعليهي!لقوناأخذواوا6شعبيته

وقفوقد.مركزهبضحفبكعليأشحربكانرضواحولالئتتقب!

بينهماالخلافازا"لةعلىساعدممابكعلىمنالمصالحةموقفبكرضوان

آخرهذهوكا.لت.سابقآالامركانكماكامنصبهالىمنهماكلوعودة

.بك)1"رضوانعلىللقضاءمصرولأةقبلمنمحاولة

حكمفيوخلفه1653-6301/1652سنةفيبثهالفقاريعليلإتوفي

توفي1656نيسان6609/21ال!انيجمادى26محمدحلإ.وفيالصحيدعملوكه

انصناجقوايةالفقارضعفيةبد!اهذاوكان.الحاج1أميرالفقاريبكرضوان

هذاا!ر،ةاواستغلكاسلطتهمإعادةذلكإثرإلقاسميةحاولوقد.ككل

فاهروقد.ببحضبحضهماالطائفتين1لضربالقاسمي-الفقارياعالنزا

الخبرةزعهـ!لنقصهمبلثانورضوابكعليهوتاثرالفقاريةبين

ومن.ببحضهميصطدمونجعلهممماوالنفييذالمنأصبوتبهرهموالتجربة

المباشرينخلفلألهعلىبكرضوانعليهحصليأالنفو1يطغىأنالطبيعي

العئنانيءالباشايدعمهمءالآنأو!بدأالقاسميةأنوالاسيماالفقاريةمن

بشناقبكأحمدالأميرالنورأبوباغامحمدمصروإليوعين.بتحديهم

حيالىنسبةالسباعبقناطربكأحمدباسمأيضااليهيشار)القاسمي

المخطورومذاينتهى)!16-ب66،السانرةامواكب،الصدقيالبكركيمحدانظر-1

!1،-ب8،زبدة؟(1652الاول6301/كانزنمحرمصاد:عندمفاجىءبشكل

رقم،باريسمخطوط؟!11-181،شلبيأحمد!1171،الشناليصىبنعلى

"آ05-1914!حم!1833
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وكان.بكانلرضواخلفآالحاجعلىأميرآ()1"القاهرةفيالسباعقناطر

لأنتصارهمصروزينت6الحبشفيحملةمنمنتصرآلتوهعادقدبكأحمد

عين6الفقارية2لأرضاءمنهمحا/ولةفي6باشامحمدأنويبدو.أيامولللاثة

علمناااذاواا!ثنةارآلمرركابكانرضواأتباعأحدكابكحسن

كانهذاتعيينهأنتبيناستا.لبولالىانةاخزامرلأافقةاهـتقتضيدالسراهذامهمةان

علىالفقاريةاحتجوقد.فيهاللفقا!يةاضحافأءوبالتافيمصرعنلهابحادأ

يستجبلمولما.بحزلهاوطالبوأ6الحاج1علىأميرآبشناقبكأحمدتحيين

حيالى.لسبة)الجماميزبدرببكيوسفا:أقامواعزلوهلطلبهمالباشا

ية،الاسكندرالىبشناقأحمدونفواكامقامقائم(القاهرةفيالجماميز!.ب

جرىبماالسلطانوأبلغوا.الحاجعلىأميرآالفقاريبكحمحناوأقاعوا

يد؟الجدعينالبايثاوقد.مصرالىآخراليآ2وأرسلاذبحملهمضمنيأفاعترف

شوالايحوافيلهمقامقائماصكقاريابلثمصطفىالأمير16باشامصطفىقره

ية.ا!قاشوبينابشناقبكأحمدبينأصلحثم.6569آب-9/تموز660

لتحديالمناسباتتستغلالأثناءهذهفيالحساكرطوائفوكانت

القاسميةبين/الآنالصراعمنتستفيدأنالطبيحيومن،ككلالصناجق

الصناجق6نفوذعليهطغىالذينفوذهمفرضالعساكر1وحاول.والفقارية

صموفهم.من6العربأولأدمنء!الاغراببطرد6ذلكسبيلفيءاوبدأوا

1656تموز6709/26لشو،141فيباشاهصطفىقرهعزلوحين

الجماميزالفقاريبدرببكيوسف6خلفهالذي6الغاريباضمامحمدعين

كابالمجنونالمحروف6الفقاري1بكقيطاسنفسهالوقتفيوكان..لهمقامقائم

حاكمالفقاريبكمحمدلماسمهذينالىأضفناوإذا.لحاج31علىأميرآ

ظاهريهذاولكن.قائمأللأيز(1كانالفقاريةنفوذانالنالتبينالصحيد

واشهر.ضدهمتحاككانتعليهمللقضاءالمؤاعراتاناذحقيقيمنهاكر

عئص:الثاحنالقرنفيالقامرةاحياءبشانانغل-1

ولوله!لأح!،4،ك!اء3س!4ك!ك!ا"!!5أس!ك!44ولءحلأ!ول4حأ!"ع!ولء844!ه-ه

44،!عءلا?لاء*أءحلها،كا!)))3*3ءاحش!ا،وا!+وله)،5ءطأحفه!ه-4!ءا،ون

أ+لأ!ه،535ءط"هطولحأ!.)مم!1(6391ر).58،0-.301
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.استانبولفيبمهمةآنذاككانالذيبشناقبكأحمدبذلكقاممن

.القاهرةالىالصحيد1حاكمالفقاري1بكمحمدقدمانالأثناء1هذهفيوحدث

الذينوالاتباعالحساكرعددمنفيهالمنوتحديه.لفوذهشدةعلىأدلولأ

أصحابأيالقفاطينلأبسيمنشضأربحملألةبينهمفكانكارإفقوه

النزمنوستمائةالفوأماههمملوكأربحمائةخلفهوسار6الدنفوذ

كافةعلىوتبجح.البدومنكبيرعددالىالأضافة1كا(الأترإك1منأي)

.9(أسخطهمةمماكاالفقا.يةفيهمبماءالصناجق

أمرآيحملوهواستانبولمنالأثناءهذهفيبئسناقبكأحمدوعاد

علىواليآعينالذيبكمحمدعنالصحيد-عيضآعلىحاكمآبتحيينهسلطانيأ

ناوما.الأهروصولقبلالصحيدالىالقاهرةغادرقدهذاوكانءالحبش

،الغازيكافةباشامحمدالوإليفجمعمنصبهعنالتخليرفضحتىبهعلم

تقيدعدمأنوذكر6الأمرعليهموعرضوالحلصءوالحساكرالصناجق

لهوأفتى6محاربتهوتجبعصيانهعلىدليلالسلطانبأوامربكمحمد

الباشاخرج9659ثمباوو9601/26الثانيجمادى3وفي.بذلكالملما+

.لحوسارثمءعساكرهتجمعتكاملبانتظارءالقاهرةجنوبيءالبسلألينالى

الصطجقبعضإناليهالأثارةتجدراومما.إلثانيجمادى7فيالصعيد

مما6إدفقاريبكمحمدقتالفيواشتركواالباشاصفوفنمماكانواالفقارية

تماليذلكسببوربماءالملفقاريةصفوففيحصلقدانقسامآأنعلىيدل

أبحدهقدالقاهرةعنالصحيدفيمركزهبعدانأيضاويبدو.بكمحمد

بينتبرزانالشخصيةللمنافعالمجالأتاحممافيهاالفقارية1زعامةعن

فيبكرضوانموتأحدثهاونيااغالفرافان.وهكذاالفقاريةصفوف

بينالأصطدامنتيجةمنوكان.مماثلةبشخصيةيملألمالفقاريةالزعاعة

.011،زبمة:انظر-ا
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:قتل6الأخير!آالقيانالصحيدنممابكومحمدالباشاقؤات

.()اتباعهمنكثيرلتلكماكا9165آذار9601/28ر-ب4في

والىعاعةبمو!ةيةالفقاىاضحعافالىانخ!عقارامحمدمقتلوأدى

عينقدكانالذيبئشاقبكأحمدزعيمهموبخاصةالقاسميةنفو*إزدياد

عين9659انحزيرإ-9609/أياررمضانوفي.الصحيدعلىحاكمأ

إستمحلوقد.باشامصطفىالجديدمصراليلوامقامقائمبشناقبكأحمد

تحاولإلأولى(وكا.لت6والقاسميةإلفقاريةطلألفتيبإنالصراععفدهفي

ية.المقارعلىالقضاءواشطرتهاتوطيداوقتحاوالثانجة،.لفوذهاعلىالأبقاء

7101/2محرم27ففي.الفقاريةعلىالقضاءالىأدتمناسبةشحدثت

مصطفىلدىالمزبطائفةمنأنفارخمسةاحتج0166الأولتشرين

باقليمصنافيرناحيةبحمايةقيامهملدىمحامكهماساءةعلىباشا

منصبيشغ!كانالذيعثمانويدعىملتزميهاأحدقبل3توذاكالقليوبية

الذىبالباشاالأجتماععثمانوخشي.القاهرةافيالليلييناسالررارئيس

ية.الفقارحولهمنالتفثم.الفقاريةاأعيانأحدالىولجآ6ذلكاليهطلب

اسنغلواإنهمأواليهمالتجائهبسببلهتعصبواقده!ؤلأءكانااذايعلمشلأ

آثانتطئفةالىلجأعثمانفانءيكنومهما.نفوذهملفرضإلمناسبة

طائفةاوةوعداالباشاعداوةيةالفقاركسبأنذلكعنونتج.قويةاللأتزإ

المتضررين.أنفارصأدعمتالتيالقويةالمزب

!021-ب91،ضلبيأصد!آ1لأ-آ01،السابقالمصدكل:ذلكحولا-!

الثعمالي،صسنبنعلي؟آ51،ب05،ء"حم!5؟18،بلميسمخطورو

قتللواقعةالحنبليالصالحيإبراميمأفرالذيالخاصالقسمأيضااانظر؟ب117

المكتبةنسخةانظر،الصناجقواقعةفيالصواعقتراجم:الم!وووكتابهفيبكمحمد

المصمصمذاص!ذ-لر:آ54-451الاوراق،?ءول1833برقم،باريسيىالوطنية

نسخةمنهاالمطوررمذاعننسخعدةترجد).الصالحيابراميم:يليكماباختصار

7401/17م!رم13مونسظوتاريخ،الاميركيةالمتاحتلاياتاليفيءاء3جامعة

.1661أيار26لم7101رمفان27موالشابقةالنسخةتاريخبينما!(1663أب

بسببفقطالاولىالنممخةالىالهوامئىنيوأضرت،النسختيئماتيناصتخدصتوقد

ح.440ءول.ط4وابرقمبالمانياميونيخفيالوطنيةالمكتبةفياضىنسخةتئمابههما.ومناك

.1664أيار7401/13ضوال17مونسخهاوتاريخ
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كما،موففهملمماالباشاواالعزبا!ساكراطوإئفمختلفوأيدت

المت!نفذينبحضتأييدعلىيحتمدونالفقارية1وكان.مصرقضاةقاضيأ.بدهم

الأنماصثبساريةالأكثرية1قبلمنغلبواهؤلأءولكنكاالأنكشاريةطائفةفي

ثم.ا،خرىالطوائفموقفعنالأ.لكشاكأيةيشذولم6للباصاالمؤيدة

مركزبابعاىوعلقوهرأسهالعزبوأخذ6عثمانبقتلباشامصطفىأمر

العزببيناسلاحبافاوشاتذاكوتلت.اضحديافيامعانآ!يادتهم

درشدةمنوكان.أخرىناحيةمن6والفقاريةء.لاحيةمن،والسباهية

الصميدالىالتوجهإلفقاريةقرر/انوحلفاؤهمالحزبأظهرها،التياغحلا

واخليت.المسيرثمرمناطتجمعإلبسلألينالىوخرجوأ!،تمردهملمتابعة

ا:لآناشتهرهـ!الذيناطتكلاسم!ةشا!سكريةاللطوائفشالمباشامصرفيا!ساحا

خرجاحسكريةااستعداداته1الباشاأكملأنوبعد.هامةلماصبوعينوا

ألى0166الأولتشرين7109/11صفر6فياغاهرةامنبالحساكر

جا.بمنهذااغوياالفمل!دازاءوا.غاد:وهاقديةالفقاروكان.البساتين

انذهابأرأدففريقءالمقاريةصفوففيانقسامحصلوءؤيديهالباشا

فريقهربإنوكان.البحيرةاقليمالىالتوجهأثادوفريق6الىالصميد

بانجاهسار:االذينأما.جرجاالى1آخرفريقوتوجه6انالسوداالىمنهم

فيءالطراله.لاحيةفيأكثرهموأبد6ضدهمالمقا!مةالباشافركزالبحيرة ء--خض
قائدبثتقبكاحمدوكاق،0166الأولتشرين27//7101صفر

توجهواالذينيةالفقاشأغلبعلىنفسهالوقتفيقضيكما.الباشاقوات

سكأؤشوأرسلت.الآخراينيةعنالفقا!والتنكتيشالقتلووقع.جرجاالى

المسؤولين.لأطلاعاستانبولالىأحمدصحبةقتلاهمبحض

:سماهالذيكتابهفيالواقحةلهذهالحنبليالصالحيابراهيموأرخ

اصناجقلىااقمةوابذلكيقصدكاو"الصناجقواقعةفياعقالصواتراجم"

عمادالصناجق.كانواالفقاريةأنعلىالشاملالتحبيرهذاويدل6)1(يةالفقار

حتىجديدمنيظهرواولم،للفقاريةالسياسيالنفوذعلىقضيوه!تأ

.القوىمنخليطمعاتحالفواحإنعثرالسابعالقرناخرأوا

ب3ورقةفيالمالحىابراميميقولهما-اننلىلأ
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الحدوالةزا11وبمجرد؟مؤ!أمصصالقاسميةباشاحلفكان

حاكمعهدفيذلكوتم.القاسميةضربالباشااولحاكااغقاريةا6المشترك

الذي(1663-7301/1662-7201)الشيطانا!داشا11مصر

7201/26الحجةذي9فيءالقاسميةزعيم6بشناقبكأحمدمقتلدبر

نصبحتالقاسميةطائفةالأمرهذاأضمفوقد.أتباعهونفى1662تموز

زعيمهم.مقتلاثريتوروالمأفرادهابداص!أناطباشاومسايرةخضوعآأكثر

.عشر)1(السابعالقرنأواخرحتىالسياسينفوذهمشانحسر

حواليبحدتمقدالقاسميةنفوذعلىالقضاءانالنظريلفتومما2

علىالقضاشبعدتفرغالباشاانلأشك.يةالقضاءعرالفقارمنسنتين

اذانجالسرعةهذهبمثلعليهمقضيلماذ!ولكن6القاسميةالفقار

الماصيةالسنواتفيالطائفتينبينالنفوذ1علىاعالصزاتاريخأسترضنا

وليس6الفقاريةضعفأثناءعادةيشتهراونكانواالقاسميةانلوجد.لا

آثناءنفوذهمبممارسةاغاسميةابدأكيفرأينافقد.الصحيح1هوالحكس1

.الثلانينياتأواخرفياستانبولفيوسجنهوغيابهبكرضوانعلىالنقمة

واستفاد.للفقاريةائمآداالنصركانذلكبحدالطائفتان1اصطدمتوحين

ضدوالحساكرالباشامعتحالفهممن6مؤقتةوبصورةءمؤخرأالقاسمية

نظر.لااداوا.الحثمانيةالسلطةفيوجهالثباتايستطيحوالمولكنهم.يةالفقإر

6629-0669بينالفترة0فيالطائفتينقوةعلىمصرباشواتقضاءالى

عهدفيآنذاكالعثمانيةالمركزيةالسلطة4فوةفيهلوجد.لاعامعثمانيأطارفي

وعلىباشاحسنثورةعلىقضيفقد.كوبريليآلمنانحظامالوزراء

0166سنةفياصيداولأيةوأنشئت90166سنةفيدمشقا.لكشاريةتمرد

هبةدعمفيالأتجاه1هذايؤكدشمما.لبنانجبلاءأعراعلىالطودتىلأحكام

ابر/اهيمعهدفيمصرالىاستلألبولمنوردتأوامرانالمقاطحاتفيالدولة

"ب14-آ11،زبت؟451-أ12،السابقالمصمر:الاساثمنهحولىانظر-لأ

؟أ-51152،س!"حم!1853رقم،باريسمخطورو؟211-ب02،شلبيأحمد

"ب117،الشاليحسنبنعلي
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محاوا!ةفيالمسكريةالطوائفكافةمنالربأولأداجباخراالشيطانباشا

فيالحملهذاويقابل.المحليةالأدارقعلىالمثمانيةالسيطرةلتأكيد

اليها.قولالقابيطائفةارسالاصساما

انسياسيةاصكانةااضحافالىاغاسميةشااسفقاريهانفوذعلىالقضاءشأدى

انخفاضمنذلكعلىأدلوليس.الصنجقيةلرتبةوبالتالي6للصناجتي

رتبةعلىاطحصول!المرشحيدفمهاالتيالقيمة1وهي،الصنجقيةخدمة

عمثرينقبلعليهكانتماأرباعثلاثةأو.لصفمنيقربماالى16الصنجقية

.)9(لذلكتبمأأيضأتناقصتورواتبهمالصناجقعددإنو.لذكر.سنة

عث!ر"لثاشالقرنلمنألاولالربع"لىلأ7201/662منمصرولاية

سلطتهم6لتوطيدالقاسميةوايةالفقاشنفوفيعلىالقضاءمصرولأةاستغل1

د:إستانبولفيمحاولة!ثزكزيةمنوالتصميمالقوةاواستمدوا

استلمتجديدةقوىمصرفيظهرتماسرعانلكنو.الولأياتفيهيبتها

زوالخلفهالذيال!ياسياغالفرإوملأتالولأةمنآلتتتياسيةا؟درزمام

زعماءمناماالقاسميةجميبموااغقاريةاالصناجقنفوذ

ح!

عسقرلةبوتاتمنأو،أحمدمثل!:افرنجاف!ضاربين

طا!حعمنهمبكلطتأعسكريينأفرادتثميم

حسنالحسكريالقمائدأتباعمنالمؤلفةآلبتفيةطآئفةقلكأب!سمهم.عرفت

مصطفىاحس!سياالقلألدأتباعمنالمؤلفةنحليةالقازوطاثفة6البلفيآغا

:أطائمةالىالمتنافسةالحسكرية1البوتاتهذهانتسبتوا.القازدغليكاخيا

الحرإععودةآلأندماجهذآشقنوتتبئ6والقاشميةالفقا!يةطانفتيمنأخرى

تتهتصرإناتطائفتآنلحدلمبذاك،وعثمرأ!سابعاالقرنا%رأشفىالطلألفتينبين

وآثرك.1662شةقبلاغترةالصتن!اعلىتقريبآ

الفوائفالممانيكو6اوائهماتحتأنضوىبالتاليو6الطائفتينصرا-يمفيالآن

1-أنغل:

!..*ول0،51لا!ص!،45+!ح"،أ+ءعءاح،،+مح!فىء84،0.3ء!+"!،م!فالامحه،.20وا
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الآناخالصرايددفلمهذاوعلى.شالحزبالأنثشا!يةوخاصةكايةالمسكر

وا!،الصاجقعلىتقريبآيقتصرض!قأصرأعأوالقاسميةاغقا!ية11بين

ص

للاتر!نا!!رر-صص.!مز-.المختلفةالفرقشمل

يجدرالفترةهذهفيحدثت(التيالسياسيةآلتطوراتذكروقبل

فامتاصاوالأسعسا!سكريةاالبيوتاتبهاقكونتالتيالطريقةالىالتحرف

فملوكيةبيوتاتفيهاوتشكيلهممصرالى1نيذالمطو:و*جانبوالى.عليها

تمامآ،المماليكبنالخشداشيةوعلىالأسلأ5وعتتهلألهبينا!لاقةإعلىتقوئم

الروممنشب!نمصرةالىايضايردن،المملوكيةالسلطةعهدفيكما

جماعةاواحلاهميلتحقمصرالىشصولهم:ءند.المسلمينمنأغلبهم

احدهمكاواويسمى6خاصكحرمررالحسكرييناتالأغاواأحدبخدمةمنهم

بينهالولأء1يزدادالآغاا!دى!تضت!!سو!تسراجآآلحالةهذهفي

ماليتهمنعليهموينفق6عنهيدافحون3،كمالآغافيتقوىسراجيهوبين

اسسثرية6اا!صالفبااجيه-سراالحاقالىالآغايعمدثم.الخاصية

ماليةمناي،اليهااانتسبوااضيامغالطائفةرواتبهم:يتؤاضولى-عكلندئذ

المادية.اطفائدةالأغنياهلقا!جدةالىأيضأويشمنبونبمالدوات

يحنيولأ.)1((كأكا؟4)الىحم!تيثييراكا!حاهذفياجالسرااسمينتهلبو

منوالمقصود.لهولأؤهيبقىبلسيدهعنا.لقطعقدالتشراكولأءانهذا

منإلملآنففقتهيأخذ،تشراكالىتحولاتىا6السراجانالحمليةهذه

بمالحالة6،الآغايتمكنو.الآغاسيدهمواردعنعوضآالدولةاردموا

طائفةحونهتنثمأوهكذأ.آخزي!ساجيناستخدامفيموإردهينفقأن

ن!بولأئهاهوويتمتعالد:لهاردأ!خد
فبمضهمكاالمسكريةائفافراآجملا!وااماممفلقاالترقيمجال

يؤخذونأصبحواالسراجينأنويبدو.انماصبأعلىالىيرتقيكان

.اضراقبكللمةالتسنيةمذها!ا001ص،\-،الجبرتيأضار-1

-381-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


6ا!،جناس)9(منخلي!بينهموظهر6الأرتاالثيياغيرمنيجبالتدش

اغقاهـيةاالصناجقضحف-بسببالثسهرةايسكر.بة11اصيوتاتالهذهأتيحقد5

---ص--.القاسمسةو
ت

لمخننفامتحانبمثابة6629تلت.صسنةالتىالقليلةا!سنواتاوكا.ت

حصل.ممماأالسياسىاغمل"جلفرامنهاكلحاواتاذمصرفيالقوى

ولأةبايدقيسيةأالمبا!سيادريكوأناوضعاهذامثلفيبغريبوليس

حد--!ا!ايا!واحمتتيوالقومناصبهمكابحكتمكانواآلدينمصر

باشاعمربطشوقد.الفر-!املء-هذاألىآدرب6او-من-ا!لبو+

مصرفيضاريةفتنةبزعماء(-7701/16641667-7401السلحداهـ)

يؤاكأرهوكانكاجرجابكمحمد1665-7501/1664فيأنا:ها
6طسا/،هلوناممحساكراييصاةأي(!!أقؤزربةجمع)اشرب

استغا،ل!الىاغتنهاهذهنممالز(:ب3ظهورويشير.الكثيراشى،اأذايممن

كما6الطائفتين0منالتقتياالزعماغيابفيللوضعألانتهازيةالمناصر

كاا،خرى1للحناصرتحذيربثابةكانضدهمباشاعمرفحلردشدةان

قنلبتهمةقليلقبلاررفترداشاقتلواارزيناءوالحزبكالأنكشارية

أفرادهم.أحد

كانتالولاةسلطةن111676-7701/1667بينالفترةفيونلاحظ

كاالأمواذوابتزازللاثراءاصملطةاهذهبعضهمواستغ!.مصرفيموطدة

مظالمولكن.أحدآيخشواصأندونأوامرهمعارضوابالذينوبطئسؤا

.السكانعنكمدافحينليظهروااطحساكرالفرصةأتاحتالولأةهؤلأء

دارأباشااحمديد.اابئيةالعساكرعلمما/انولذلك

المرافقواالبيوتعلىالضرائبفرض(679لآ-8601-8701/6759)

انظر:فكحولعللتوت-1

!..ولول،،51،س!!ع?"ح!آهمم!!مما47،ول+،؟لا(674(-49)"،ولحه.3

كللا.)27(6291،)."ه276-274

يلي:كماباختصارالمصدرمذاسبذكر

،!ءحءء!س!!5،نأ!؟،للأيلاولط3ول*!4"

،*حط3+ء+5،54يأ!-.800-.15ول،+5،،5،5!س!ولأء"ا!،18ولمح!4ر+لا

.2300-.كل!
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6مقامقائموعينوا،،وعزلوهعليهثارواحتى6ا!لج!واكالخاناتكاالحامة

الديوانموظفو!حج!خاشلالئسو.لةعلىالقا!لمينالموظفينأحدوقتلوا

كاالباشالبقاءمحارضتهموأظهروا6الحساكراضوس!اوالصناجق

يقنولم.مصر)1(علىآخرباشافحينالسلطانالىالعروض:أهـسلوا

الصناجقنفوذزوالبمدانههناالمهمولكن6نوعهفيفريدآالعساكرعمل

كاضحفهمدترةو6اجمص!احهمالعسا!ظهر

ويذكرنا.امرهمأواينفذونالولأي!!يموبجانبالوقوفال!

.نمردحين1612و9959بينس!اذ-في--أكمرالذيبالوضعهذا

بسبب،الآنالحساكرولكن.ا،لأة1جافالىالصناجقووففاحساكرا

وجودعدمالمز!!سس!واريةجشاا!أ6ائفطواالىانقسامهم
...ص-ص

مهتمينأوأقوياءكلهميكونواا!ملأن6بينهملوحدمشتركقويعدو

الأزماتهذهشحدثت.عنيفةخلية-د3أزماتالىتحرضوا6الحساكربقمع

يريدمغامراحالة11هذه--ةكصسد!يمالواحدةاطائفةأداخلاما

والصناجقالباشاوإ.لضم.آلمختتقةالطوألفبينأو-المبادرةزماماستلام

آخر.أوفريقالى1والملماءوالقاسميةوالفقارية

1901!/6769-8709)باشاالرحمنعبداليالواعهدفيوحدثت

،الذيمحمدكجكلمحاولةنتيجةالأنكشا!يةطائفةداخلأزمة(0689-

8509/منذالمذكورة1اطا!لفةافيباثي)2(أوضنهباشعنصبيشغلكان

3؟8

رفم،باريسم!ورو؟ب26-آ21،شلبىأحمد،السابقةالاصطثصلانمل

!1181-ب117،الضماليحسنبنعلى158،لأ؟-يخ53ح؟!ولا

.1،49"ءالجبرتي

فيالأخرىلل!ناصببالنسبةمكانتهالىالتمرفيجبوأم!يتهالمنمبمذاطبيحةلفهم

و-لان.أغايسصالانكئساريةقاندأنوغيرمامصرفيالمتروتمن.الانكشارية!لانفة

ويس!رالآغامساعدعاتقعلملقىالفترةمنهفيمصر-فيالطائفةمذهفيالاداريالحمل

ية.نكث!ارالابينماخياتبةاشقسأكلحامليرمذاوكان،(أط!47لا"ء،43أ)لوقتا-لاخيا

صاحببينالتفريقويجب)جاويئساوجاووشيدكىطفسالرتبةفيالكاخياويتلو

باضبرتبةضضىالموطفينمؤلاءويرأص.،الجاويشيةطائغةافىادوبينالرتبةمذه

ففوذعرفتجماعضاتاضكلوين،الهيةبيقالانكثمارمباراالمرطفينمؤلاءنبجاوالى.جاووش

ح!(اطع!ه)باضيألاوفهمثلرقبةأدنىاموطفونوجد،)مناختيار(يةبالاختيار

-
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يينوالنهفيالقتلأوفعوقد.فكااسلطةباالأنفراد،1675)1(-1674

منوطيفةكاخياومصطفىإلحبث!ليكاخيامحمدوجرد6الأنكشاهـيةا:عماء

محمد6فترةبحد6أعادأنلبثما*لم.الصنجقيةوهـحهمااعصخويةا

سابقأ(ثاخيا)بكمصعفىااما.يةالأنثثماشبينكاخياوظيفةالىاحبشليا

يدالىالحاجوامارةاصنجقيةامحمدكجكمنحشقد.صنجقأفاستهمر

أيار8801/59الأولربيع29وفي.اغترةانفسفي(الفقاري)الفقار1

وفي.الأن!ضماريةجاويشباش6مصطفىالشريفمجهولونقتل1677

شخص)الفقارذوقتل1678تموز9801/21إلثانيجمادىغرة

بجرجا.يهالأ.لكشاريشجاشكاومحرم6بطنطا،يةالأنكشاركاخيا6(آ-

محاولةفيهذهالقتلحوادثعنمسؤوأ\كانمحمدكجكأنويبدو

المناصب.مختلفنمماأتباعهوتحييننفوذهمحاكأضيأوأعدائهمناطتخلص

عليهفقاموامحمدكجكبأعمالذرعأضالمحتالانكثما:يةانذلكيرؤيدشمما

6العزبطائفةالىفالتجأ،قتلهيدونير6789آب9809/02!جب2في

.)2(الرومالى0.لفيهعلىاتفيئثم

6ساعدتوأضمصثمقدالأن!شا!يةبينالأضطراباتهذدأنويبد:-

فريقالىانتسبواالذينوالفقا.يهاغاسميةانفوذعلىبلاظها:كاذاتهأيوقتفي

!ذأنكيفرأيناوقد.جديدمنا!حن!غيةممه!اواشتهرت/،آخرأو

اشحمنعبدعزلوحينبمالحاجاعلىوأميرأصنجقأأصبحالفقارياغتكارإ

ايلول1901./5شحبان09فيبا!ثاعتمانخلفهمتسلتممصرالىوقدمباشا

القاسمي.ا!سباعابقناطربكقيالاسآلىمقايةبالقالمالمت!لمعهد0689

يذإلىانتهتمصر.ئاسةانذانىعلىالاشا!ات)3(أوضحصاحبويحلق

لم

يرأسو-لان(غرلة)وضةفيعادةتقيمالتىالانكثماريةفرقاحدىيرأسكابئالهى

لايوجدانه514+التروفسور،ويذكرباشىأوضةباشلسىموطفاباضيةالا!ضة

الطائفة؟مذ.ضبمئالحلياالىالدنياالوظانفمنالارقغاءامكانيةعلىدليل

،514+"!ط+عمح!!ظ،5ممافا؟نامم!4!++ءهلاول،،.،.77+:ذلكصا!نطرا

.3!،1،-،تيالجبر:نظرا-1

.أأت/!ه058س!؟!ك!1855رقم.باريسخطوع!"آ727-ب26،أحمعدشلبي-2

.1خ!ص2
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الفحلية:بالسلطةتمتحااجالمابمحنى6القاسميبكوقيطاسالفقاريالفقار

.مقامكقائمشالنانيللحاجكأميرالأول

منلكلالصنجقيةرتةأعطيت1682-2901/9168سنةوفي

بكأحمدأختابنشهوكاالقاسميسثنببابيالشهيربشناقابراهيم

تدعيمآالتعيينهذااعتبرناواذا.آغامرادالى1ش66396فيقتلالذيبشناق

منشنبأبوبكاهمابرا1كاناسذيناشالقاسميةالصنا-قلسلطة

ال!جأميراغقاراذيبتحيينيضآأ.لفوذآازدادشاالفقا!يةفاتكاكأعمائهم)9(

.1683ايلول4//4901رمضان12فيمقامقائم

ياهـ1686أاصانيمنااضصف7909/1التانيجمادىأواخرفيوحدث

افاضمتالسلطانأوامرعلىتاءالمورهالىمصرمنحملةخرجتان

القأسمي.بكقيطاسبقيادةكاوكا.لتالأن!شاريةمنوانفأالحزبمنجندي

مصرالىفحادالأنكشاريةمناكبيراالحددهذاسفرمحمدكجكواستغل

بالأنكشارية6اضحقوا16866ايلول-7909/آبشوالفيمنفاهمن

منعدد.لقمةبتصرفاتهأثارولكنه.باشيأوضهباشمضبهالىوعاد

كاطائفتغمناجهاخرامنشتمكنواكاخليلجلبيتزعمهمالأنكشارية

الرنليانطائفةآغاآنذاككا!ارزيا6الفقاشيبلفيةآغاحسنالىفذهب

برتبةطاثفتهفيفعينه6الحسكريةاسيوتاتامشاهيرمنوهم6البلفيةوزعيم

مثرفية.رتبةذاكاذو؟انتكاجربجي

62فيالحاجأميربكاغقا!اذ/وتوفيأنالأثناءهذهفيوحدث

وعين6اصمابراابنهالىصنجقيتهفأعطيت1687تموز8901/7شدبان

فيفترةبحدخلفهوقد.اطحاجأميرآبلفيةآغاحسنصهربكاسماعيل

17//1011رجب8وفي.القاسميضنبأبيبكابراهيمالحاجامارة

وكان"الحاجعلىأميرآءالفقاكأذيإبنكابكابراهيمعين0916نيسان

القاسمية.علىللفقاريةنصرأهذا

فدبرالأنكشاريهطائفةفينفوذهاعادةجديدمنمحمدكجكوحاول

.1،24-،الجترتيانظر-1
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الوقتكاخيا6خليلجلبمقتل2916حزيران3011/15شوال13في

الأنلاسشاريةبينذلكاثرفتنةوحدثت.اللدودوعدوهالطائفةهذهنمما

منوتمثن6الطائفةهذههـعماءكبارمناطتخلصمحمدكجكاستغلها

باضيء%وضهباشوأصبح6شوال23فيالأنثشاريةطالفةالىالعودة

.الحاجأميربكابراهيموزعيمهموالفقاريةأتباعهبمساعدةذلكوكان

قيأدةعلىشطرواالذين-القاسميةمنمستائينالفقاريةوكان

علىاغضاءا،محمدوكجكبكابراهيم6الحليفانوحاول.الأفكشارية

مصح!فىااضانياونفى6القاهرةخارجالقاسميةأمراءالاولفبحثرخصومهما

الحسثريه(البيوتاتأشهر:هي)القازدغليهمزسس،القازدغليكاخيا

يعتمدمحمدكجكوكان.الحجازالىكاالأنكشا!يةطلألفةفيمنافسهط

بتوطيدذلكبحدهحمدكجكوبدأ.الفقاريبلفيةآغاحسندعمعلى

بحضقبلمنتفرضأموالشهيالحماياتفأبطللهشحبيةوايجادنفوذه

ونم6لحمايتهمالمصالحأصحابعلى:غيرهمالجندهنالنفوذأصحاب

سحررتفع،1وحين.إلسبعالحسكريةاطوائفشاالصناجقبموا؟!ةابطالها

اغمحاتجاروهددمحمدكجكتدخلالنيلمياه.لقصبسببالخبز

شخصآ6اكنو.وقتلهمالأفرادبمضعلىالقبضوألقىعنالخبزالمسؤولين

4969ايلول6091/3محرم13فيالنار!أطلق6أسودعبدبأنهوصف

ا)قازدغليكاخيامصطفىعدوهالىذلكونسب.فقتلهءحمدكجكعلى

الفمحتجأرلقتلهسروقد.بلفيةآغاحسنعداجأسابالأصلكانالذي

الموادأسحارانالمصادفةقبيلمنوليس.فهمصالحهمتضررتالذين

وحزمه.لحدلهالناسعامةعليهوحزن6موتهبحدكثيرآاوتفحتإ!ائية

دعمفيمحمدكجكاستد-!يهالذممماالشعبيالرصيدعلىدليلوهذا

من،وتحثمالمتواضعباشيأوضهباشمنصبيشغلبقيوقد.نفوذه

.اوراهرة)9(افيبالنفوذوتمتع6الأنكثماريةبطلألفة6خلاله

؟ب32-آ37،شلبياحند؟آ27-1!18،زبدة:السابقةالاحمماثحولانظر-1

،26-1،25-،الجبرتيتآ64-آ058حلأحم!1853رقم،لاريسم!ورو

.آ8-أ4،القينليم!خطفى؟ب8-13،المنصانةالعرة؟4!-09
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كاخيامصطفىمحمدكجدو،مقتلبمدالأنكشاريةطائفةعلىسيطر

ولثن.4017-بر/15993017فيوفالهذلكحتىفيواستمر6القازدغلي

اغاسميه.واالفقا!يهبينالأزناءهذهفييجريكانالنفوذعلىهامأصراعآ

آنذاكمصرفيالرئاسةوصاحبالحاجأميرالفقاريبكابراهيمضايقوقد

كأعماءعلىالمقضاءخطةضمنوذلكشنبأبيبكابراهيمالقاسميخصمه

مقامقاتمشنبأبيبكابراهيمتعيينعقبتبدلاوضعاولكن.اقاسميةا

،(7916-9011/5916-7011)باشااسماعلمصرواليقبلمن

طاعوناثرءالسنة.لفسفيوتوفي.70195916/آبمحرمفيوذاإث

بكفيطاسالىصنجقيتهفأعطيتاغقاريابكابراهيمالحاج%ميركامصرعم

نحانيآنذاكمصرو!،.ت.الفقاريبكأ.لوبالىالحاجوامارةقاريالة

:حدوثالميريةبالأموالالمتزميناتلاعبسبه!اخلألقةا!صاديةأزمةمن

المتوفين!تكثيرل14أموعلىفاستولم!الأزمةباشااسماعيلواستغل.الطاعون

باطعامأمرهمحإنضليهالصناجقواالملتزمين.لقمةأثارقدو؟انءبالطاعون

يخففوا!.الميريبأموالتلاعبهمبسبببافقارهماياهممتهمآالفقراء

المجتمع.طبقاتبإنالحداءفيادزابلالأفتصاديةالضائقةمنالأجراءهذا

ايلول90941/28الأولربيع12فيباشااسماعيلعلىا!ساكراوثار

عنأشيعماوبسبباحلماءواوللصناجقلهمتحديهشجشحهبسبب7916

الحاجأميربكأيوباغحلباسجنوفد.زعمائهمببعضبالبطشنيته

بلفةآغاحسنللباشاالمعارضةشترأس.ضدهددمتشكوىبسبب

البأشا6فعم!لوا6ا!دفتردارابكاسماعيل؟واأءازدغلياكاخباومصطفى

اواقع.ابالأمرفاعترفالسلطاناأبلغواوا6مقامقائمنصواو

/نيص

وبينالقاهرةفيالمتفذةالقوىبينتذكراماتاصطداايةتحدثولم

النصوكأاتولكن.7017-9911/7969-9011بينالغترةفيالولاة

تأزمافأدتالمتنفذةالقوىضمنالفترةهذهفيحدثت،التي

.الأخرىالستالحسكريةشالطوائفالأنكشاريةبينالحلاقة

انبلفيةمنيديهمومزاغقاريةااصطدامالفترةهذهأحدإثومن
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1.617ايلول/3919الثانيهـبيعفيبالقاسميةوالقازدغيهة

الأول1118//كا.لوثرمضانفيأخرىفتنة:حدثت.الاخيرينوهزيمة

يةالأ.لثشاربزعامةيةالحسكرائفاطوابقيهش.لاحيةمنالحزببينطائفة6079

.اصناجق)5(وااتالأغوايدعلىاحةامصا،1وات!ت6خرىناحيةمن

النفوذصاحب،اقازدغلياكاحيامصطفىالأثناءهذهفيتوفيوقد

باشي(أشضهباشرتبته)أحمدافرنجأولفحىا6الأنكشاريهطائفةفي

ضزلولكنه.محمدكجكغرارعلىكاالأ.للاغساريةبينأشعامةالىإلوصول

بينفتنةاثرباثيأوضهحسينيسمىله!ميلمعالقاهرة0منونفي

منشحبانأواخرشفي.7079ايلول9119/013هـجب3فيالانكشارية

كأميلهآجأاو،الشراكسةطلألفةالىاضجأشاأحمدافرنجعادالسنة.لفس

حسينالحاكممنطلبوابذلكالأن!شاريةعلموحين.اشفنكجيةاطائفةالى

الطواتفبقيةالهماانضمتوا،الطائفتانلهمافتحصبتاجهمااخرا1باشا

وقر،الخلاففياوتوسطوإوالأعيانوالصناجقالحلماءفتباحث.الحسكرية

بك)2".أحمدبافر.لجيعرف6:أصبحصنجقآافرنجأحمدجحلعلىالرأى

جابهاذالمسثرية1الطوائفبينالولأء1توزعالحادثةهذهفيوالمهم

نمماعمفآا،نشقاقهذاك!آزداد.الاخرى1الطوائف0بقيةالأنكشارية

وقاسميةو!اريةصناجقمنالمتنفذةالقوى1بقيةوشمل6االتاليةالسنوات

*ة9171سنةافيالموقف1،انفجرأنالىوولأة

منالثانيث1/النصفالحجةذمممامنالأولالنصفف!حدث

الأنكشارية6دعمهالذممما1كاباشيأوضهعثمانبينخلاف9079شبارو

عندالم!لوع!مذاا!داثتنتي)ب41-271،زبمة:الشابقةالاص!ثحولاننلز-1

رقم،باريىمنطورو؟437-ب32،شلبىأحمد!(1111/0017سثنةأصداث

-69"13-82"72-1،26له،تىلجبرا،ب57-آ46،عيحم!18وو

ممطفى؟ب04-أ!،المنصانةالدرة؟8!،03،32:ايضاانظر،201

.-153ب8.القبنلي

-ب6،75،ك!ح1855رقم،باريسمخطوطأ؟أ-4344،شلبىأخمد:-انفلر2

.33-1،33-،الجبرقي،آ76
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يشيةالجاوبجانبالأخرى1الطوائفواوقفت.الجلويشيةكاخياآغاومحمد

المحليينالسكانالأستعدادمنالجواهذاأتاروقد.قواتهاوأستنفرت

مجردالتكتلهذاالىأدت2التي1الأسبابتكنوا63الأنكشارية1ضدفوقفوا

الأنكشأريةأعداءطالبفقد.ذ!كمنأعمقكانتبلشخصينبينخلاف

والتيمنهايستفيدونكانواالأن!صاريةانيبدوالتىوالحماياتالمظالمبالغاء

-صح-

بانغاءالباشا1طالبوابانالأنكشاريةش!د.محمدكجكمقتلبحد!عيدت

يدكأيولأأمرهعلىمغلوبأالباشاوكان.اكشوفيات11فيالسباهيةمظالم

القرنفيالولأةقبلمناستفحلثمتكررموقف:هذ،ا6صيطيعمنامرأوا

و/آخذت6يقيمونحيثالقلحةفيسجناءكآ.لهماأصبحواحتىعثرالثامن

الست6الطوائفمطالبالباثاينفذلمولما.الامورتصرفالمتنفذةالقوى

التيالحزبطائفةمقرفي9079آذاراحجه//9اذي27فيممثلوهااجتمع

هدلرايةمموالا.لكشاريدةاشداافستهااومناتهاقوبسببالأخرىئفاا!واتزعمت

علىالا.لكئ!إرية.بالظاهرانتصارأهذاوكانكااصهملمطافرضخ6بالمزلاساشاا

اشا،سنمر1ااورقرو9071رذ!آ12116/1ممحر4فيااجتمحو1ءلأهؤلكن:

بنقلليياشاالأحربالطوألفعا!مطالبةالأنكمثاريةاواحتج6المماشضةفي

لأنالديوانالى0كاالأنكثساريةبحمايةكانتحيثكاالقلحةمنالضربدار

بالنقد.بتلاعبهمواتهامألكرآمتهميحتترآنتقآصآذلك

الأولربيعفيومناوئيهمالأنكثماريةبينالملاقاتتأزموإزدأد

بقائهفيالفقاريبكلقيطاسم!الانكشاريةدعمبسبب9017أيار1121/ا

للانقثماريةتموقد.لذلكالأخرىالطوائفوممارضةالحاجعلىأميرآ

بتخمةا.لثشاريةاثمانيةبنفيطالبتالاخرىالطوائفولكن،اأرادواما

فيالأنكشاريةو!اعتصمالطرفيناتقوااستنفرتاوا.المقاومة11علىالتحريض

وانفق6الأنكشاريةضدبثقلهمالحلماءرمىاأنبعدالصلحتمثم6القلعة

علىووزعواقصيرةف!رةبمدعادو!وتد.الما.ليةالأن!صثاريةنفيعلى

بينالأثناءهذهفيالمصالحةوتمت.الصناجقبمحرفةالحسكريةاطوائف11

باينمي.أوضهباشبرتبةبينهموظيفتهالىو،أعيد.أحمدنجافر:2يةالأنكشار
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ءوامر9079تموزاخرأوا2191/االأ/ولجمادىأوائلفيشاوردت

الفريقين.بينعلاقةأيوقطعكاالحرفمنالحسكريينباخرااجصلطانية

ناقرالمسالمصالحإلتهديداهفاشأنمنوكان.ذلكتنفيذيمكنلمشصلم

يتعاملكلمناتوعدو،وبالباشاممثلةأخمانيةاللسلطةيآتحدوتكلألفآاازدادوا

الجاويشيةطائفتيمنأنفارنلائة.لفواوقد6ممهمكانولوحتىءالباشامع

.ذلك)1(لمخالفتهموالمتفرقة

تجاهيمآظاهرالعدإءالشزواالحسكريةائفالطوابينالمصالحةوبحد

اهذاوكان.الداخلية1ا،واتهمعداالطالفةهذهادأفرااستأ.لفكاالأ.بمشاهـية

ضدفريقودعمالأنكشاريةشسؤونفيلهـلتدخلالأخرى1للطوائفمشجط

افرنجضدامما!ضةظهرتان23911711/آذارمحرمفيوحدث.آخر

وطالب.القازدغليكاخيامصطفىأتباعتزعمهاالأنكشاريةبينأحمد

جربجيآوجحلهباشيأوضهباشمنصبمنأحمد11(فر.لجبمزلالمحارضون

مطاشبهم6تنفذلمااذاالاخرىائفالطواالى1بالأنضماموهددوا6شرفيأ

طالبكاالتآييدهذاهـازاء.الأخرىالستالطول!ئفذاكفيودعمتهم

طائفةألىءسابقآأخرجوايناون611الثمانيةالأنكشاريةبحودةالمحارضون

وقرروا،الوضعالستالطو.ا!فاواختياريةا!ناجقاوتدارس.الأنكشارية

الباشا01واقر.الأ.دكمثاريةمنافسي6الحزبمقرالى1الثمانةالأنفارنقا!

.الأجرا،هذا

صفر23فيمصرالىاقاسمي)2(11بكايواروالحاج1أميرعاد/وحين

شنلواالذينإزعمائهمبعضبحودةلاالقازدغليةتقوى9171نيسان1239/12

قائد)القطارسردارالقازإغلي11جاويشحسنمثلالحاج5صافلةفيمناصب

جربجيوسليمانكا(للحاجالمرافقينالحسكرية1الطوائف.احدىجنود

رقم،باريسسخطو!؟057-ب44،شلبيأححد:الشابقة!لاحماثحولانظز-1

صنةنهايةأصطثلكلنهفجأةالم!وع!منايتوتف:)ب78-ب76،ء؟!ول1833

"461-0411،المنهحنانة"لصة!3ول-1،34-،تيالجبر!(0112/9017

.آ61-ب53،القينلىمصطفى

.5!،1-،الجبزتي-2
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وفقراءعلماءالىالسلطانبأمريرسلاورياالمال)-الصرسردارالقازدغلي

بسببالأنكشا:يةطاثفةهناخروخاوطلبوا6()9،سنةكلشاالمدينةم!ة

الحزبمركزمنوحاودوا6وألتحقوا-جمالعزبكاأحمدافرنجطر!عدبم

القلعةفيالمقيمينءالأ"ل!ثاريةعلىالطريق1قطعا!قلعةافيا!ستراتيجيا

يديهومؤأحمدافرنجبإنقتالنئصبأتاضتيجةا.وكا.تومحاصرتهم6يضآأ

هذهفيالحنفيالقخاةوقاضيأصاشا11وكان.الحزبوبينكاالأنكشاريةمن

-اشلإوقد.اعالزألحسمعملبآياغيام11عنوعاجزينالأثا?خحزلين

ا!رنجولكن6اكنزاعفياضوسطاانحقاريةشراالقاسميةوزعماءأصناجقا

هنايبرزش.اسزباطائفةمناصمافيةاالأ.لكئاريةاخرءاجعلىأصرتأحمد

فدمالذيالصديدحاكماغقاريابكمحمدوهوالنزاعفيجديدطرف

أحمدافرنجوتقوى.القلحةفيااعتصمواالذ.لنالحزببقتالبدأومصرالى

وتحالف.بالمدافعاصحزبامركزيقضفشأخذ6الصلحفرفضفيا!ك

!ضماءوأحدسابقأاحاجاو،أميراسدفتردارا6بكأيوبمعأحمدافر.لج

انذينالجنليانآغاوالتفنكجيانآغاوالشراكسةطائفةآءا:مع6اهقارية)2(ا

جانبا!القاسميةزعماءشوقف.المدينةحاراتالىللحزبالمقاومةنقلوا

فبائلذلكفيبما،مصرفيالأخرىالقوىغالبيةواسثتركتكاالعزب

آحمدافر.لج1فريق:متنازعانيقانفروجدهكذاش.النزاعهذافي6البدو

الصحيدحاكم6بك:محمدءبكأ.لوبيدعمهش6الانكشاريةمنيديهومؤ

طوائفاتوأغاوا6حبيبوبدوكاالهوارةوبدو6(الفقاريةمنأتباعهما:ا

كاخباآغاوسليمان،،المتفرقةوطائفةكاوالجنليانوالتفنكجياناكسةالشرا

لحزبايقفرءلأهؤبليقاو.افشرلأانقيبولقضاةاقاضيولباشااقا6يشيةلجاوا

أميرشنبأبوبكابراهيمشاالحاج1أميربكازيوا1وزعماؤهمالقاسمية11يدهيؤو

تباعومنآيةالأ.لكشارعلىالمنشقينالقازدغليةمنيةالفقار،:بحضاسابقآ،الحاج

انسباهيةائفالطواأفرادأغلبواكابكلأيوبالمناوىءافقاريأبلثقيطاس

فريقفحزلهمأحمدافر.لججلألبالىاوقفوأالذينأغواتهمباستثناء)

.156انغكص-1

.1،89ش،الببرتي-2
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الأنكشاريةالحزب1جانبالى1أيضأووقف.(مكانهمآخريناوعينالحزب

عزلوصقدالحلماء.أغلباواكاالبحيرة1فيلهناديواالسلالمةبدو،والمنفيوناثمانيةا

اوعينوأالشرطةقائداالوعزكما6مكانهمقامقائمااوعينواالباشاحلفاؤهماوالحزب1

تجنيد،الىياءقولأعدألهالمقاومة6حمدن!أفرا!!تث

لسلطةا!صبحت؟اوجانبهالىللوقوفتبلرواالهمدفعش6جنديثمانمائةاليحوا

ح!

ناحية.ضهايحارمقاالقا!هـا6ناحة.امراواارفالا!:ثنائة

الأولاربيعفيالفريقإن1بين،اصطداماتعدةاشحدثت.(وبالحكس6أخرى

كأبيع49فيكاخلانهاوقتل71196حزيران-1123/نيسانالثا.ليوربيم

ابنهالصنجقية1فيفخلفهالقاسميةزعيمايوازبك6انحزيراالثا.لي/9

الفقاريةقوةلشمتيتالحيلةمننوعآالحزبفريقاستخدموا.اسماعيل

كاخيابرتبةء:يديهمأحدأتعيينءفريقهممنوهوكامقامسنالقلالمفطلبوا

بحراستهوقام6الشرطةقائدمركزفيمقره/وجملواالأنكشاريةطائفةفي

نأالقلحةخا!جكانواالذينالأنكشارية1منطلبواثم.الحزبمنفريق

قوةأضحفامماكثيراوناليهفانضم.اقتلواوالأالكاخياهذاالى1أينضموا

مقامالقائممنأخرىمحاولةو.في.القلحةافيالمتمركزينالأنكشارية

يةللانثشارآغاتعيينالىاعمدلمويةلاضحذالأ.لكشارالحزبيديمؤوالصناجق

موظفينوعينواكا"أحمدا.فرنجاأتباعبينالأضطراباتلخلقمؤيديهممن

للباشا.يدينالمؤ1الموظفينطردواأنبحدإهامةاالدولةوظائففيآخرين

فيانشقاقفحدثالجديدبالآغاالألتحاقالأنكشاريةجميعمنوطلبوا

حزتهـانالأول/192جمادى5فيفاحتلواهمالا1استغله1صفوفهم

وهربكالحمايتهأحمدافرنجأرسنلهاقوةهزموان11بعدبكيوب!منزل

حردتى!بحدأستانبول1ئمالصيد1بلألجاهبذومحمد.3الشامباقجاهبكأيوب

آغاوقتل6البإشا1فاستسلم/1.لقلحةعلىالهجوم1اوتركز.القاهرة1فيبيتيهما

محمدوعين6احمدافرنج1وقتل،الشر"اكسةآغاوحليفه-فيهاالأنكشارية

اتنصروهكذا.الهارببكمحمدلقتالالصعبدعلىحاكمأقطامئسبك

سنةاحداثلشدةو.يةية-الفقارالأ.لكشار1يقعلىفرالقاسمية-الحزبيقفر
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6الكبيرةاقحةالواأو.الفتنةسنةانهاعلىاليها1نظرهذه1123/1711

.)1(للتأريختستخدمأصبحتوا

له6المؤيدالفقاريالمجناجنفوذوعلىأحمدافر.لجعلىالقضا+اوبدد

الجناح1الفرصة1استغل6ايوأزبك1زعيمهمبموتالقاسميةاضحاف1وبحد

واحتكربكقيطاسبرئاسةكاالسابقةالأزمةفيالعزبأيدالذي6الفقاري

وعيندفتردارأبكقيطاسعينوقد.الباشامنبتأييدالهامة"المناصب%غلب

بكابراهيمبزعامةالقاسميةولكن.للحاجأميرآقطامشبكمحمدتابمه

للزعيمينالبا!ثااتهامافاستغلو.ا،نفوذهماستحادة1يحاولونكانو،1شنبأبو

جماثى-الثانيربيعفيعزلهماااودبرواالميريالبأعوابالتلاعبالفقا!يين

ايوازبكبنبلثاسماعيلوعينكا1715حزيران-1127/نيسانالأول

ا!باشاأمر1715تموز1127/6رجب4وفي.اجللحا!ميرآالقاسمي

اثرفتنةوحدثت.السلطانأعربذلكينفذ.ا.لهوادعى6بكقيطاسبقتل

والعزبالانكشارية1فيهااشتركومحارضيهبكقيطاس!ؤيديبينذلك

بينانشقاق1حدثالآن1الفقارية1ضعفأءزاإو،1.اغاسمية/1بسيطرةوانتهت

بكوابراهيمايوازبنبكاسماعيلبينالنفوذعلىالصراعمردهالقاسمية

0113/14رجب15فيبالطاعونالأخير2هذاتوافيوحين.شنبأبو

المحارضةبكمحمدجركسويسمىأتباعهأحدتزعم7189حزيران

ذ)ورأسهمعلى6الفقاريةزعماءمنعددمعوتحالف6بكلأسماعيل

اسماعيلتتلتموبالفحل.بكأستتآعيلبقت!يرغبونكانواالذين6الفقار

1723اكنيأينتثمر1369/18صفر99فيالباشا1انديوافيازايوا1بنبك

قدبكمحمدجركسانورغم.بكعحمدوجركسالفقارذييدعلى

،\-،الببرتيا!ب62-ب05،شلنيأصد:السابقةالاحداثحرلاننلر-1

.811-أ61،"لقينليصطفى!آ!ه-آ46،المنصانةال!وة؟6!،38-47

أيضا:أ!حداثصذهعنكتب

ول.ولءلا!هول4،،لأولء!ول175ولنأه!!ولنح!ء033ول3ا!ول،7ل!!ا5كللا9:حأ،كمقء

4ح30،1711/1123ءاءول،ل!4!515+1314.!لا04)7(محأا!.ء3أ3!و.!.3900-012ؤ

ول415،س!8لا45،ول4طأء3ءدي!ءاحوو!ءول"،059-88
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تحاهللقاسميةاضحافأكانقتلهأن(الأبكاسماعيلمنافسةمنبذلكتخلص

زوالبحدبكمحمدجركسعلىالقفاءاواحاوماسرعانالذينالفقا:يه

أميرآالفقا.يقطامشبكمحمدأصبحوقد.بينهماوحدالذي1الحدو

الثقا!ذواكليا!امافيالمنصبهذافيوخلفه1138/72696فيللحاج

ودكنءالفقاريينالزعيمينهذينبينالخفوذعاى.لزاعنشبزقد.بك

بفما.يتربصكاتبكمحمدجركسعدوهمالأنمتراصةبقيتصفوفهما

بك،الفقأروذوالباشافأ:سل،لهالمؤيدينليجمع،الصحيدالىهربوقد

1142/رمضان03فياضيلافيبكمحمدجركسوغرق.ضدهقوات

علىأيامخمسةقبلا!فقاهـبكاذيباغهياليحلمأنادون0173نيسان89

بك.محمدجركسمعالمتواطىءآغاخليليد

تسلمالذياغقارياقطاش!بكمحمدشعامةالآنالمجالوأفسح

:بذلك؟.لهائيآا!قاسممةاعلىوقضىكااعتهاهرةافى(الفحليةالسلطة1)الرئاسة

حص-

مصرعلىبونابرت.لابليونحملةحتىكذاك6/وبقوا)1(الفقاريةسيطر

فيالفقار.بةصفو!وحدو/1الذين1القاسميةزوالبحدلكنو.8917في

هذاطببعةعلىأدلولأ.أ.لفسهمعلى.رضشقونالفقاريةبدأ6لهما!داءا

فيقطاشىبكمحمدعليهماعتمدأرزيناالاشخاءلىنوعةمنالأ.شقاق

3اخيابلق"-ؤعثعانعلتيمملوكهبيفهممنوكانكامحهاواثهروعهدهأشل

بين6الفما1كدصمنترموالصراعفانهذااوعلى6القازدغلي

ناحيةمنوالمماليكناحيةسغلية6القاز:التركيبفيمخظفتينمجموعتين

علىكابدورهم،المماعيكانقسمقليلبحدالقازدغليةوبزوال.أخرى

وتوصلا!ستينياتافيبكعليظهرثم.ببنهمالمنازعات1اونشأتأنفسهم

مصر.زعامةإلى

المنصافة.الدرة؟2311-،ب62،شلبيأحمد؟السابقةالاحداثتفاصيلبشأنانظر-1

.ب!17-آ81،القينليمصطفى"126،144-.1،13،-الجبرتي؟ب12آ-.57
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الثالثالقسم

العثمانيةالدولةانعطاكلؤترةفيوهصرالشامبلاد

ابرتبونافابليونحملةالىعث!رالثاهناللقرنالاولالربع،ن

إحانشر:االفصل

العثمانية.االلولة"نصياكلفترةثبالتن!امب!د

عتنر:الحاديالفصل

العثمانية.5!ولةانصاكلفترةفيمصرولاية
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تمهيد

المبادرةزعاميخسرونالحثمانيونبدأكيفشأيناإ1(أنسبق

عشر6بعنااخراوامنذالاوربيةاررولإلصالحاسسكريةا

حث.،البلقانفيفتوحلألهملكعن*بحد.بالتدر-تخلواو

منالأولأسس!!رإلعالمثمانيةلةالدشأعد!منشروسيا

بطرسعهدنمماآنذاككيرآروسياتقوتوفد.عشرالتامنالقرن

الىمياهللوصولاهدآجاسحىاونياكا(7259-1682-)(الأكبر

الفمانمنودكن،أزهـفمنطقةاحتلالوأالد/افئة1(الأسودابحرا

منانثانيالربعفيالعثمانيةاطولةالاشجابهذالمث)2(دلأشن2حالوا

الأعيراتمكنحيثفارسبلادمنداهمخطرعشرالثاعناقرنا

بلقبأيضآويحرف،)،أفشرقبيلةمنءشاهناد.التركما.لي

السنةالأففانيين1فارسحكامعلى،القضاءمن(خانقوليطهماصب

مجرد!هرلأدأصبحوقدلمالحكمإلىلينالصفوأعادوا91726في

وفي.شاهنادريدفيالفمليةالسلطةكانتبينما،صوهـيينحكام

وأزالكافارسعلىحاكمآ.لفسهثاهنادرأعلن1736سنة

السياسةمسرحعلىظهرأنإمنذوكان.الحكممنالصفويين

هدداذللمثمانيينالأكبرالحدو،7479فيوفلألهوحتى9729في

منإكثروالموصلبغدادوحاصركاالحرإف2فيالمثمانيةاولأيات11

هذهفيالضانيينوبينبيةصلحمحاهداتعدةعقدتوقد.مرة

نادروحاولالقتال!2بتجددتلغىكانتماسرعان:لكنها6الفترة

جحفرالأمامالىنسبة)الجمفريالئسيحيالمذهبتبنىالذي6شاه

.183ص-انظز1

،الاحبابتضة!وطفي،والررصالعئحانيينبينالقتهال.تناعيلافظر-2

ايضما:افنلى؟(فجأةالم!وروينتهيحيت)آ9!-آ59

.ح!لادح!3."ه3!ر-3ر8
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أميريرأسهافارسيةحاجفافذالحجازالىيرسلأن6(اصادقا

الحجاجعلىوليوفر6الديني.لفوذهفيالمثأصؤكد6خاصحماج

كماكاالثماميالحاجؤافلةالىالانضمامإمشقالىالذهاب1ا!رسا

فيبذلكالأعترافرسضأخما.لىاأ!سلطاتاواكن.اعادةاجرت

نسلطتهانتقاصا1الأمرهذااعتبرالأ.لهشاهنادرمعأصصلحامماهدات

وكان.الحجاز)ا"في"المقدسةالأماكنعاحماولأشرافهاررينيه11

الأسلاميالحالمفيئيسيتيناشإجاجفافلتيايرعىاممعثما.دياصسلطانا

المسلمينالحجاجعادةتضمالتيالشامي1احاجاقافلة:شهماآنذاك

،والشرقاخربيااضمالاالىامناطقاشم!تاغامابلادمناغا*مينإ

عادةتضمالتياحمصريااالحاجقافلةو6اغرساالحجاجذلكفيبما

أقل6يمنيةحاجقافلةهناكوكا.دت.ا!غربشااضيلاإياوحجاج

اليمن.الى1بحرأاغادمينااحجاجوااجمناحجاجتضم،شأ.لمآ

الى0173فيالحثمانيينعلىشاهناد!ا.شصاراتإتأوقد

أحتجاجآ6الأنكئساريةتزعمها6استا.لبولفيشعببةثو.ةحدوث

الشحبأموالابتزاشوعلىسيةالفاتالجبهةفيالعثما.ببينهزائمعلى

بدخعلىاحقيقةافيتبذشكانتبينماشاه.لاد!ضداررفاعاباسم

6الثورةبنتيجةالاعظمالصدرقتل:قد.استانبولافيالحكام0

.الأستقالة)2(1علىاصثالثاأحمدا!سلطاناأجبرش

انضر:1

ء"0..3!.79/رأ:حه+3!أأ،ول+"هاء،ر.1741.10،س!هول3!،ولأ،+55اء،

1741.3.8"س!ه+9+حأفأول55حا،8..74214ة

دائرةفيلا44عأ3ط!طاناعنرتحت707لأ،3!ه+اكتبهماأيضأ)نظر

الاوالى.الطبحة،الاصلاميهالمعارف

عامة:بصورةالفارسيةالحثمانيةالحلاقاتصلانظر

يلالاط!44+ول،ناول!ا!+،!ول،ع499أ3لا3أث!،0341أء!4كع4ءاء"أكعهه

!نأفاه34ءولا5+!ع-(؟ه+!*هح9ء72214لاأ،3.747+!!،4791لأهج!

".381-ا.!

ا"43لا.ط3.لا!هءط+!+5،51ولأءول!ء333+ه0721ه،71"!لألا3*ولءه.

91،كهس!ء3."126.1-2519

-لتابنا:فيالثورةمذهعنأخرىتفاصتيلانظر-2

س!!357!أمح!ول،35،+!"لاح3ر.50100-اكه
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أحداثفيمنشغلينالحثمانيونفيه؟انارزيااوقتإوافي

فيالأخرىهيمنشغلةإلأو:بيةالدولكانتاغارسيةاابثةا

السبعحربفيثم6(-01741748)النمساوية:اثةاسا-روب

الحثمانة-الروسيةالأشتباكاتاممنو.(1763-1756)سنوات

كاترينءمدنمما6عشرالثا!نالقرنمناصا.ليااضصفافيلجددت

بينظمادامتحربفيتهاذ!ووبلغتكا(6917-1762)اخا.يةا

كجكبمعاهدةوانتهت17746سنةالى7689سنة-ت

ا!ئما.لية؟ايةا!امبرأطوشالحربهذهإخكأأوقد.)1"رجة!ا!ظ

سواحلإلأبيضالمتوسطالبحرفياشوسيالأصطولأثناءهاهددو

مصرفيالمملوكيبكعليواستغل.اشام11وبلادالأناضول

فاحتلتالحرببهذهالفمانيينانثسغالاشامابلادفياحمراشظاهر

قلأسمعوتحالفاكا1771حزيرانافيفصيرةلفترةدشقاتهماقوا

وتخلت.المتوس!)2"الأبيضالبحرفياشوسيالأسطول

سيادتهاعنقاينارجةكجكمعاهدةبموجبالعثمانيةالأمبراطو!ية

اغرماروصياضمت1783سفةشفيكاالقرمفياضتاراا!سكاناعلى

.مسلمون%تراكيسكنهامناطقا!ثمانيوناخسرؤ%لذا!ك6اجهاا

ذنك،قبل6خسائرهملأنا!ثمانييناأضفوذكبيرةضربةهذاوكان

المسيحيين.من:سكانهاباأوروفيمفتت!ةعلىمناطقيبأتتكراقتصرت

القرنمنالثانيالنصففي،الحثمانيةلاالدولةتحرضتوهكذا

الئ!مالءمنرا:سيا:كبيرتيندولتينضغطالى،عئسرالثامن

:االروسالحثمانيينبينالحربوتجددت.الفربمنوالن!مسا

فيياسيصلحبمحاهدةانتهتوا،2917-1787بينالفترةفي

حدودحتىروسيابتوسعإعترفتالتي2979الثانيكانون9

)3(.الد:لتينبينالحدرد1منهطقةالنهرهذاأصبحواكااور.ليسترانهر

.95صر،انظر-1

القاشر.الفصانظر-2

ح43ء3،لأ.!،041كهـ-5:ن!ا-3

-2!9-
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الثامنالقرنالمتكرورفيإلحثمانيينهزائماثركاحدثتوقد

6الحسكريالمجالفيوخاصة6للاصلاحعثصانيةمحاولأتكاعشر

وكان.المتفوقةالاوربيةالجيوشمقاومةكلتالدأولةاضتمكن

عنبهاحتكاكخمبواسطةاخرتاتفوقعلىاطلمواقدا!ثمانيونا

المقيمةالأوربيةالدبلوماسيةاسمناتااو6ةاضجإوا6طريؤإلحرب

خرى؟وفترةبينترسلكانتالسياسثمانيةااوفودوا6اشا.لبولفي

الدثمانية.ا،مبراطوريةالى1الغربمنواللاجئين،أ!روباالى

عشر6الثامن1للقرنالأول1بعإش!نذ6اخمانيوناأدخلوقد

والمدفحية.والهندسةوالبحريةاطباعه(1مجالأتفياصلاحات

الحثمانيينالمسؤونينعلىكان/التيالأساسيهالخطوةولكن

الذين6الأنكثماريةوكان.الفماني1الجيشاصلاحمياتخاذها

الفوضىمنكبيرةد!جةالىوصلواقدكاالجيئممتهذاعماداشكلوا

الذينالدثماليينا!سلاطيناسوىيرهبونيحودشلااولم6والتسلط

سليمال!لطانواغتنم.6لهمنو!ابسبببحضهمشقل،منهبمقاسوا

فيروسيامعياسيمحاهدةتوقيع(7018-9178)الثالث

آ.لذاككاالفرنسيةالئورةبمشاكلالأوربية1الدول1اشاانشغال2917

بالنظامسميت؟قراراتعدة3917او2917سنتيفيفأصدر

6والتجأرةكاالولأياترواد،1ءلية!الادارلاصلاح6الجديد

تحبيراقتصريجبالتدرو.الأوربي1الطرازعلىجديدجيثم!يجادولأ

الأصلاحات.5هذزبرأكاننهلايداآجدلجيشاحكلىيدلجداالنظام!!

المقاومةاوجهفيالصمود0عنا!ثاصا/1سليمالسلطان1يتمكن،ولم

حاولوثوالملما?الأنكشاريةقبلمنوخاصة6لأصلاحاته

عزله7018سنةوافي.الأصلاحعناضخليباضدهالنقمةاستبماد

استانبوا!6فيالأسلامشيخبمواؤقةكاالسلطنةمنالأنكشارية

-003-
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.)1(قويةبنكسةالأصلاحارأصيبكاالجديد0الجيش1وخل

محاولتهفان،اصلاحاتهفيالثالثسليم،السلطانفشلورغم

ذاتلىالمحافظةالمناصرأمامالوجهوجهأالاصلاح1عناصروضعت

الأصا،حيمذولم.هيكماالأمبراطو!يةعلىالأبقاءفيالمصلحة1

8018)اسثا.ليامحموذالسلطانعهدحتىالأنكشاريةعلىويقض

عهدمنذالعثمانيينالسلاطين51شائمةاستحرضناواذا.(9183-

عشر6الثامنالقرننهايةوحتى(0164-1623)الرابعمراد

كاالسياسيه1المبادرة!عامأعادمنأولهوالثالثسليمأنلوجدلا

فيا!لياإالسلطةعلى.بتازعوكان.السلاطينالىءالفترةهذهفي

السياسمالمسرحعنا!سلاطيناغيابأ.لناء36عهدفبلستنا.لبول21

اخوضااأهميهازدادتوقد.؟!صآغاالأعظمالصد.منكل

!6السلطانحريمئؤونعلىيشرفكانالذي1/الأخير

شانتسب.اخاصةااغصراحياةالىاصسلاطيناا.لقطاع

عامصيرهموتوقنصط،الموظفينهذينالىالولأيات

الوالأيارفيالأداهـةاوناكتبحأوتأثرت.بينههماالصراع

الث!ام3اولأيةعنالمظما،اشاأصحدعزلحينثلاحدث

فيآغااممزلأكأاوسحى.ا،آغاالكزلأرعداءبسبب

ضحي!آوأليأوكانكااشاماعاىم!يبنباسثاحسين

.تقريبآ)2(إوهاأباوا6عهدوفيالحاجقافلة

تجاهاإلفمانيةالدولة0ضمفعناونتج

تناقصانا6استانبولفيالننكوذعلىالصرلااع

الأ3تحقيقعنوعجزت6الولاياتفي

الامبراطوريةفيالاصلاحمحاولاتحولانعلر-1

تحه.).ول3!ء+!3،كتبهماايضانظر

.الاوسالطبعة،الاسلاميةالمعارف

العاضر.الفملال!-2

بئب!----6
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القرنفيوغيرهاا!ربيةااولأياتامنكيرفيمحليينحكاماظأو!

6محليونأعانظهروالأناضولششميليةففي.عشراضامنا

،اموديانصادةأي6(ل!عمس!حمه)3)اسما،.لاضولافيسموا

اطلترمين.أوقطاعات1ا9أصحابأشالملاكينكباكأصتاماوكا.دوأ

يما!لأ.لهبساظقما،اررشافياعترفت6مناط!كمفياعنظاماأمنرقدش

مثلهم.اضظامانجأمهيئاغياماأوعيهماغضا!اامثا.دخاإ

الأ.لاضول1فيعنهالعربيةيات9الوافياموضعواختلف

شوإلأيةأضابمابلا!ففي.احثامابنو!ة.لتصلمقفيماو.وميلية

فياحظماآل:محاية،أسراصسياسيإاصحيداعلىظهرتالموصا!

نآالأسرتينهاتينأفرا!:تم!!نكااصا.ليةافياجلبلياوآلولى111

عشر.الثامنالقرنصتالاكبراغسماخلالمحليبنولأةيصبحوا

في،اكمفماباضااسماعيلشهوأحظماآلمنشالأولعينشقد

اضممانامعرةعلىحاكمأ6عشراضامن-ااغرناصتول119اشبع

لأيهوعرعين1725وفيكاطرابلسعلىاصآواثم،وحماة

مختلففي6متقطعبشكلءالأسرةهذهأفرادشحكم.اشام)1"ا

اربعحتى6شطرابلس:صيدادمشقفيوخاصة6الشام!يات

منطقةفيكاا!غاآلعاصروقد.عشراضاسعااغرنأمنل

الذياحمراظاهرالمحليالزعيمءعشرالثامنالقرنفي.،

ساحاتفياخمانجيناتحدىأو6السلطةمنكبيرةصة

-9113/7269فيالموصلفيأجليلياآلحكم.دأ

6الأسرةمؤسس6الجليلعبدبنباثااسمايمل

حتى6ققطعبثكل6تحكمالأسرةهذهبقي!ت3

الحاضر.صل

فيالارباءمنيه،العريياصين:الموصلفيالجليليآلكلم

.55!\الموصل.جىيوهلداسحيد5ث،الحدباء
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بغدأدولأينيحكمباسثاأحمدوابنهباشاحسنواحتكر

حسنوكات.عشرالثام!تاغرنامنالأولالنصففيوالبصرة

سنةفيبغدادعاىتححيةقبلولأياتعدةتولىقدباشا

فيخلفهثم.1723فيوفاتهحتىولأتهافيواستمر4.796

وافيمنصبآ.لذاكيشغلكا!الذيباشا*حمدابنهحكهثا

كا1747فيوفاتهحتىبغدادعلىوافيبا!ثاأحمدإوبقي.اصصرةا

ولأيةعلىعينحين(1736-1734)سنتينفترةباست!اء

فيتوطيدخلفائهكفاءةعدمبسبببغداد،يةوالىأعيدثم6حلب

فيفحلمهذكرآاررأوباشاأحمد.،خلفولم.فيههاوالنظامالأمن

وكان.آخرمملوكاسصرةاوح!حم!،اس!"مماأحدبغدادو،يه

علالأااصكالممامنعلىجخداعتمدافدفبلهم!توأبوهباشاأحمد

توطفي(اضجخبدااصريقهشأ،س!1سوىمصراصكبمماعهم

واحبصرةبغدا!شلأيتي.لح!صوتأحمالكاوبقي.سلعلتيما

.-؟صابم)9"علىاحتما.ليوناقضى-كن1!18-نة

السوبالرصنعبد:الفترةهذهفيالعراقا!أحواحولانعلى

الهالمتففيخطورو،5زراعالرسيرةفيالزوراءحديقةأوبغداد

صفاءنئروقد.ورقة!21!!يتألفو،ول.7018344

تحت،منهورقهوصتينسبعاوليئمما!المخطودتامن

الوزراءليرةفيالزوراءحديقهاوالسويديلابنبغداد

بائاحسنصكمفيالجزءمذاويبحث،6291،بغداد

بغدوقائعتاريخفيالوزراءدوحة،الكركوكلىرسول

وانظر،(؟)بيروت،رستكافمموسىاكتر-لية

بغدادا!أحوابيانفيالمجدعنوان،البغدادى

تاريخ،العزاوكط:أيضأوانظر،6291

اولاةآخز،باشاداود-ولانظر.والسادص

لامطالع،البمرلىعثان:سنةعشرةخمس

اع!الاضافةبحضسعنهمختمرأنثروف

فيويراجع؟4013188/إ،بومبايطهع

03لم407ء+0،3341ل!ه!2391،4.

!االىالكتابمذأالخياررجحفرقزجموقد

.!491سنة
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نفونجب!ذروة6عشرالثامنالقرنفي6مصرفيالمماليكوبلغ

بس!ةيتشعالباثا"الحثمانىيحدولم.بكعليعهدفيوسلطتهم

الشاضللنفوذبالنسبةلمالنهايةبداية!ذبهآ)؟"بهيرةفعلية

نابليونلحملةنتيجةالمحاليكسلطةاضحافبحداذ6مصرفي

انبلاد.مقدراتعلىشسيطرعليمحمدظهر،مصرعلىبونابرت

الأصرةعشرالثاعنالقرنفياخرباطرابلسفيوظهرت

.8359سنةالى9719سنةمنأفرادهاحكمالتيالقرمانلية

و!اجر6(!ممان)قرمانمن6الأصل1تركيةالأسرةهذهوكا.لت

وأصبح.بحارأعملحيثالغربطرابلسالىأفرادهاأحد

أحمدابنهالمنصبهذافماخلفهثمكاالساحلفرسانآغاباشابنه

شةفيالغربطرإبلساولأيةحكمالى1توصلالذيالقرماني

12(1711.

لمالمحلييناحكابماهؤلأءمنأحدأأنالىألاشارةوتجدر

تقريبآمطلقةسلطةمنبهماتمتعرغمالد،ولةعناستقلالهيحلن

بلغمهما6الحثمانيالسلطانأنذلكفياوالسبب.منطقتهفي

وان،المسلمينزعيميزاللأكان6والمسكريالسياسينجحفه

ضد،فيالأسلاعيالحامالر،أييؤلبأنشأنهمنعليهخروج

المنفصلسيجحلالحثمانيةالسلطنةعنالأنفصالأنكما.

اتالقوااطماعالىبلاا،الحثحا.ليةلةالدومقاومةإلىفقطلمليس

وكانأ.بهالأنفرادعندئذعليهايسهلالتياخارجيةا

منأبلغوامهماكاالمحليينالحكام2هؤلاءبوجودضى

الأعناعلىويحافظون،لهالطاعةيقدموندامواما

/.عثر-حادكط

ضمبخالفربطرابلس،ميكاقيرودلفو:القرمانليةا!سرة3

المصاساكل2!هدمطبوعات،فوزيطهالحربية1انقلهصألى!،!
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الحثمانيةالمركزيةالأداوةانحطاروساعدكيفرأيناأنوبعد

انذينالمحليينالحكامهؤلأءظهورعلىعشرالثامنالقرنفي

،الولأياتفيالمثانيةالسلطةضمفتركهاونيإالفراغملأ/و!

نأالحكامهؤلأءمكنتالتيالمحليةالاسبابعنالآن.شساءل

لهمأتاحتوالتيبالذاتألأماكنهذه!فياغرناهذافييظهروا

التيالأسسوفيالأصلفي،اختلافمرغمكاحكم!اراستمرا

قوتم.منهاإستمدوا

كجندي6الحظمابراثم6المظميةالأسرةمؤسسظهرلقدا

كمانالترغزواتضذالنحمانمحرةنيالفمانيةالسلطةعنافع1

الاصرةهذهأفراداستمروا.عشرالسابعالقرنمنالثالثالربع

علىولايات1728و1725سنتيبينوعينوا،الحثمانيينخدمةفي

والنفوذبالغنىالحظمآل!تمتعشقد.وطرابلس6وصيداكاالشام

6تلكالقرةمقاييسفي6أساسيةأضاهوهي،استانبولفيا!عموا

الحكنمفيبقاءهمولكن.فيهوالأستمرارالحكمعلىللحصول

سحةءوأوبحينثلاثمدةالثمامولأيةعلى:تحيينهمطويلةمدة

أسبابوجودعلىيدل6عشرالئامنالقرنفي6متقطعبشكل

وولأيةالنسام6الجنوبيةالشامبلادان.ذاكلهمأتاحت.أخرى

هددتالتيالبدويةالقبائلحيثالباديةتجاوركانت6أرزاتبا

بامارةالشاماولاةتكليفأنكيف!أينا)1(قدو.الحاج1قافلة

عنهنتجقد،عشرالثامنالقرنمنالاول1،الربعفيكاالحاج

أمنوقد.-الحاجسلاعةمنوذيرشدامو،ماالولأةهؤلاءحكماطالة

ا!لك6بالاضانةكا:وطدوا.الحكمفيفاستمرواذلكاعظماآل

نفسهمتحدثهمولم6الميريمالشدفمواكا!لأياتهمافيالأمن

فتسامحالسلطانظلفيبالحكمقنحوابل6والأستقلالاثورةبا

الىمقانمننقلهمأوعزلهمب!،نهكانوانهلاسيما6"جودهم

.231-238اننلىص-1
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تعيينويفسر.)1(بالواقعحدثكماكامصادرتهموحتىآخر

آحيامأوإ2كاوطرابلسصيداولأياتعلىأيضآأحكاعآالحظمآل

ايجادالدولةوبمحاولةاليهوصلواالذي/النفوذبقوة6حلب

والبدولحمرظاهرضدا!لينصرواالولأة1بينالأنسجام

طرابتتتقولاةمنعادةوهم6الحاججردةأمراءاوليكونالأقو

.الحاجلأمرا+المهـؤازرينخير6صيداأو

6وجدهأبيهمثلكاملتزمأكان!دالعمرظاهرالىبالنسبةأما

المحلية6القوىحبتحالفهاوتمكن.طبرية-صي!دمنطقةفي

فيوقت6الأقتصاديةبلادهاتثرواباستغلالهو6والأقطاعيةيةالبدش

يبلغآنمن،ال!نوبيةالئم!امبلادأفيالفرنسيةالتجارةفيهنئسطت

.حيداوولأيةعكاحكمالىيصلأنواالسلطةمنكبيرةد.جه

فدالحمرظاهراشتهرحيثفلسطينمنطقةأنالقولويجب

ارزيناختلفتاالمحليينالحكاممنعددظهور6ذلكقبلكاشهدت

المركزيه.السلطةقوةاوحسببعضهممععلاقتهمحسبقوتهم

المنطقة.تقاليدمنشيئأالحمرظاهر،شجوداعتباريمآشهذاوعلى

لمدةنظريآيعينءالميريةللأموالكملتزمو.لشآتهشهرتهواعش

ويفسرالأنتباهيستدعيأمر،تجديدهايجوزواحدةسنة

ظاهرعلىقضيأنوبد.آنذاكالحث!انيةالدولةسلطةبا.لحطا!

الذيالجزارباشاأحمدلظهورالمجالأفسح1775فيالحمر

وآحمدباشاحسنغرار،علىاستطاعاونىوابالأصلمملوكآكان

المماليك6منجيشعلى6مثلهما6وبالأعتمادكابغدادولأةباشا

بعاأفيالشامولأيةعلىسلطتهويمدصيداولأيةعلىيسيطرأن

عث!ر.القوندهايئامنمنالأخير

فارسبلادوفي6ا!راقلمافيالمحليةالأوضاعوشجحت

ال!صلالاتألحاكمة.يشبهماوتئسكيلهميا+أقوحكامقيام6المجاورة

الحاضرالفصلانظر-1
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الأولاالنصت!فيخاصة6اطعثمانيينفارسحكامتهديدتزايدوقد

زمام3.لادهـشاثمالأفغانيونتسلمحين،عشراخامناالقرنمن

آنؤاكإلحثمانيةإلدواتلضحفأونظرآ.الصفويينم!تا!سلطةا

العراقفيالاقوياءالولأةأبقتفقد6لهااضمساواروسياوتهديد

كاالبدوتمردمنوحدوا6فا:سبلادمناخطراقاوموااورينا

لآتحاقيأومكذا.البصرةمنطقةفيالقويةالمنتفققبيلةوخاصة

وافي4باثاحسنوالبصرةبغدا!حكمو6الموصلولأيةفيالجليلي

مماليكهما.*لمباشاأحمد

ضهوهـساعدلضد-!هلىفقد6إلمراقفيالأوضاعغرا!وعاى

هنبالبلادالمحدقةالأخطاراخرباطرابلسقيالقرمانلييناح!،ما

وعجز.ارراخلافياغبائلاشمن6الساحل.داحيةستءالقراصنة

نجحبينماءالأستقرار.ش،الأمنتحفقعنالحصمانياساليا

ذلك.فيالقرمانليون

حادثآعث!رالامناغرنإفيمصرفينيكالمطشهرةتكنوا3

الحربيةالولاياتنمماكما6جديدةمحليةأوضاعاستلهـمتهطا.ئأ

الحثمأفيونأبقىأنمنذقوتهملنموطبيحيآتطورأكانتبل6الأخرى

منانحطاط6كضيرهم6المماليكاصتفادش.لمصرفتحهماثرعليهم

البلاد.حكمعلىالفحليةالسيطرةمنتمكنواو6العتمانيةالسلطة

مصر،فيالمملوكياشفوذاذروةمثلالذي،بكعليأن.وارغم

6مقامقائمبل!بأكتفىبل6ا!ثمانيةااررولةأعنأستقلالهيحلنلم

الجنوبية،الشامبلادقواتهفاحتلت6البلادبمقد!اتتصرففانه

شلو.المملوكيةالسلطنةلأعادةمنهمحاولةفيكادشمقفيهابما

الممانيك6من،البلادلحكممغتصبينالحثمانيينلأعتبرذالمثفينجح

حربفيآنذاكوانشغالهاالحثما.ليةالدولةضحفاستفل1وقد

مطامعه.تحقيقوحاول،روسيأمعطويلة

الذينءاليرليةالأنكئماريةنفوذازديادنحتبرأنويمكننا
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عسكرية،بملابسدمشقيينعشرالثامنالقرتفيأحبحوا

منأخرىمظاهركااغرناهذافيحلبفيالأثرافسلطةتحاظمش

ازاءمصالحهموعنأنفسهمعنالدفاعالمحليينالسكانمحاولأت

لهم.ذلكتحقيقمنتمكنهاوعدم؟العثمانيةيةالمركزالسلطةضحف

وظهورالمحليةالقوىنفوذازديادعنالسابقةالأثلةتكنا3ش

واحدمظهرصوى،الحثمانيالأطارضن6حاكمةسلالاتشبه

ضعفازديادعلى6اسياسيةاالوجهةمن6المحليةالفحلردشدمن

من،تحدعشرالثاعنالقرنفيحدثوقد.الحثمانبةا!سلطةا

،فظهرتالدينياصحيدإعلىوذلك6الحثما.ليينلسلطة6آخرنوع

وخاصة6البدععلىاحتجاجآالدهـبيةالجزيرةنمماالؤكرلةالحركة

المثمانيةءالدولةفيانتشرتالتي،المتطرفةالصوفيةالطرق

هيفما.الحثمانيونالسلاطينكارعاهاوأحيانآ،معهاوتساهل

خوفأسبابواقوتهااوعواملالوهابيةالحركةمقوماتباختصار

عنها؟ا!سلطانا

عبدالو!،ب)1(بنمحمدءالوهابيةالحركةءؤسساستوحى

منحركتهأفكار6نجدافيولدالذي6(3017-1787)

صفائهاالىالأسلامبتعاليمالرجوعالى1اشدعا6الهنبليالمذهب

عبدبنهحمدرفضوقد.الصالحالسلفعهدفي6الألمول

منالىحدذلكمنوقصدهكاوالمؤعناللةبيناوسيطأيالوهاب

هذهالوهابعبدابنأفكارتكنولم.والصوفيةلمالأو.الياهفكرة

انقوةبهذهبهانادىشخصهناكليسولكن6نوعهامنالاولى

،الومابعبدبنصمدصبةفيالئم!هابلمع-لتاب:ودعوتهسيرتهعولمانظر-1

ولة.23.44كلهـ3برقم،التريطانىالم!تضفيم!ورو،المؤلفمجهول

الافكارروضة:الاولاالجزهعنران،جزئيننيمؤلفله،غنامبنحسين

الثافي:الجزءعنوان؟الاسلامزوىغزوةوتحدادالاطمطل!لمرتادوالافهام

؟!191،بومجالىفيالجزءانطبع،الربانيةوالفتوحاتالبيانيةالغزوط

"0163،عة،جزءان،نجدتاريخنيالمجدعنوان،بثصربنعثنان

ءلأأهءطط!*:عنرانتحت.!.83!ء7اه،دداهأ-لتبهماايصافظر

ا!لى.الطبمة،الاسلاميةالمحارفدائرةفي
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كابمعارضةدمشقفيكا1328(-)3639تيبيةبنأحمدمناداةمنذ

،الوهاتعبدبنلمحمداشأتيح.إلأولياءقبوروزياهـةاصدعا

وبواصطةاحنابلةاالحلماءمنكثيرفيهاظطرالتيأستهبواسطة

وعلىتيميةابنمبادىءعلىالأطلاعكاالأسلاميةالبلا/دفيأسفاره

انوهابعبدابنفكرةأنورغم.امتصوفأفكا:انتشارمدى

منهاسواءةالمسيطللقوىتحديلآكانت.أ.لهاالأالمحتوى!ينية

ارري!تءأمورامنكثيرآ-!لتشالتيبينهاعاشالتيالبدويةالقبلالل

دعوةاوان.اصوفةاإلحركاترعتاعتيالحثمانيهالد:لةو21

.لحنيالأولصفائهاالىالأسلامبتعاليمالرجوعالىالوهابعبدابن

كاالأسلايةالامةزعيميكونلأنلأيصلحالعثمانيالسلطانأن

ضدآنذاكالحسكريةالسلطانبا.لكساراتبيون2الوهاويستشهد

.الأسا،مادارعنللدفاعكفاءتهعدمعلىكدليلالمسلمينغير

احركةاو.ات.أصيلةعربيةمنطقةفيمسلمعربيتحدهذاوفي

نحييكانتانماسلا-13اتحاليمال!العودة1ال!بدعوتهاالوهابية

تعتبرولهدا.للاسلامقدهوهوماالأولى1احرباعظمة*كريات

زمابملأرجاع،عثمرالثامنالقرننمما،عربيفعلردالوهابية

فيبهاقالفكرةوهذهكاالحربالىالأسلاميةالبلادفيالمبادشة

.(3091-9184)الكواكبيالرحمنعبدالتاليالقرت0

آميروهوسعودبنمحمدمعا،هاب1عبدبنمحمدوتحالف

دولةمحآشأسسا6الحربيةالجزيرةشبهأواسطفيصغيرةقبيلة

ابنبهانادىالتيامبادىءإوفقيحيشوأأنللمسلمينيمكنحيث

القبائلجاهليةمحلالشريمةاحلالعلىوعملا.الوهابعبد

الفبائلشدةمنيزيدوكان.الحصبيةمحلالأسلاميوالتماسك

المآلوفةالغزوفكرةوقوتصبغتانهاالوهابيةتبتأكياحربيةا

القرنأواخرفيإلوهابيةالحركةوسيطرت.الجهادبفكرةارريها

الحربيءالخليجوعلىالمربيةالجزيرةأواس!اعلىعشرالثامن
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وهددتءالحجازإواحتلتكربلا?التاليالقرنلمجزمطلعوغز

وآخيرآ.الحجازالىاسيرامنالشامياحاجاقافلةومنغتتيدمثمق

كاوبطشتالسلطانأوامرعلىبناء6باشاعليتحمدقواتتدخلت

.8989سنةفي،مؤقتأ6.لفوذهمعلىوقضتكابالوهابيين

الصميدينعلىءالمحليةالتحدياتهذهظهورأكدوقد

دانت!القمانيهأ!ولةافيالاصلاحضرورة،والدينيالسياسي

الدولةالىالجديداضظاماادخاليفيأسثالثاسليمالسلطانمحاواصة

اعادةذلكمنوالهدفءالاصلاحفيأعثمانيينالاتمحاولىأو

أزدادالتيالمحليةالقوىواالخارجيينالاعداءتجاهالداولةهيبه

عشرادآسعالقرنفياضنظيماتشاالأصلاحاتعننتجش.شأنها

اعوا،يأتأغلبفبقبضتهاواشتدتالمركزيهإلسلطةفويتأن

وولايات6وخلفاؤهعليمحمدسيطرحيثكامصرباستثناء

الأوربيةلالدووتدخلت.القوميةالأفكا.ا.ششرتحيثءاحلقانا

كما6الحثمانيالحكممنالتحررفيالبلقانشعوبلمساعدة

احفا.مصاوفقالأ:ضاعلاصتغلالالحربيةالولألاتفيتدخلت
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اف!!"شئر

العثمانيةأللىولةانعطاكلفترةفيالشاملجلأد

بونابرتنابليونحملةالىعتنرالثامنللقرنالأولالربعمن

6الولأةعهدبطولعشراسامناانقرنافيأشامابلادتاريختميز

وقد.السياسيالصحيدعلىالروا!ظمآوبظهورء!فم!د!رورللسابق

ا،سبابمنكانالحاجبامارةالشامو،ةتكليفأنالىالقولسبق

الحاجسلامةيؤمنونأ.لهمطالماا،لأة1حكماطالةالىأدتالتيالر!ليسية

عشرةأربعمدةاشاماولأيةفيالعظمباشاأسحدأض!ضبقيإويقيمون

هذه(الصادق)اممرجياباشاعثماناوحكمكا(7579-1743)!صنة

انحظمباشاعحمدوبقي6(1771-0176)سنةعشرةاحدىمدةاسلأيةا

المترةهدهاوقخللكا1783-7719)سنواتعشرحواليح!صهافي

عنباشامحمدعزلحين7739وايلول1772حزيرانبينا.لقطاع

فيبقواالذينالولأةعزلالىاستانبولسلطاتعمدت6ذلكومع.(اشاما

والسبب.النظامإواقاستهبمالحاجسلاعةتأمينهمرغمطويلةمدة*لأتهم

بمصاثرة*طييه!ايرابولاةنفوذيادا!ميطا-!فارباهدهخوفذلكفي

ووجود-أشتانبولفيالموظفينكباربينوالأضادالمنافساتأنكماأأموالهم

هـوانالولأةعزلنيهاهآدورأاحبتأقوىعحذويللولأياتمرشحين

اراستيرعدممايفسروهذا.\(لكةذعلىليلدخيرهو11(لمظمباشاأسحدعزلى

وورجمن--الى-،تاري!كألونالأسرةهذهولأةفنرى،المظمآل!حكم

.أنجرىتارةالمحكم

واصطدمواكادشقفياليرليةالأنكئساريةالفترةهذهفيياشتهركلا

.342عرء336-أننلرا
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أضفرءخمسةقرابة6دشسقعنالواليغيابأدىوقد،قول(.بالقابي

الحثمانية،السلطةضمفازديادالىكاالحاج/وامارةالدورهبمهامللقيام

ازاءكاالولأة/واعتمد.نفوذهملممار!سةقولوالقابياليرليةذلكواستنل

سلطتهم.لتوطيدالمرتزقةالجندمنمختلفةأنواععلى6الوضعهذا

،والأضطرابأت.الفوضىكيرالى6ذلكنجراءمن6الشامبلادوتحرضت

تحديعلىيجرأواا3أو6يريد!المالعظمآلمنالولأة1كاتاذاوا

فلسطين6فيالملتزمينأشهرمنواحدأفان6العثمانيةالمركزيةالأدأ:ة

منالحمرظاهرواستفاد.الحثمانيةالسلطةتحدى6!عالعيير

معالجنوبيةالشامبلادتجارةازدهارومنمنطقتهفيالأقحص!اديالأنتعاش

بتآمينالشامولأةإشغالذلكفيأيضأشساعده.قوتهتوطيدفي:باأو!لم

وكان.وروسيافا!سح!،مقتالفيالعثمانيةالدوا!ةوانهماكالحاجسلامة

وقد.انداخيةبخلافاتهممنشغلإنالأئناءهذهنممااظالمتاروالشهابيون

الاسرمحارضةالىعثمرالثامنالقرنطيلةالشهايبرنالأمراءتعرض

حزبيالىالأسرهذهانقسامعنونتج.لنفوذهملبنانجبلفيالأقطاعية

9171فياليمنيةطردأعقابفي6(الأرسلانية)واليزبكيةاجنبلاطيةا

وأصبح6نفسهاعلىالحاكمةالشهابيةالأسرةا.لقسمتان6القيسيةوتفكلث

انشيخحزب)حزبينالىبدورهملةالمتاروانقسم.فيهامرشححزباكل

الممرظاهرقبلمنعليهماضغطابنتيجة(قبلانالث!نيخوحزبناصيف

المنالافسةشجعمماالاقتصادي1بلادهمازدهاربسببش6الةسهابيين1والأمراء

الىعليهقوممماخارجيضغطشجودوعدمظاهرقوةازديادوأدى.بينهم

وحين.بالحكمطمحآأبنا!لهبمضعليهفتمردصفوفهفيانشقافحدوت

نهايته،ايةبداذلككان1771فيدمشقاحتلالفيبكعليمعاشترك

موتتركهالذيالفراغالجزارباشاأحمدوملأ.سنواتأربعبحدوقتل

إخلا!ا.لخم،والمتاولةإلشهابيين:انشغالالحثمانيينالولأةسلطةوضعفظاهر

الفرنسية.الحملةمجيءبحدماافالشامبلادفيمسيطرأوبقي

كاالتطوراتهذهالىأدتالتي1والظروفالأسبابيليفيماأوسنرى

إلقرنيإلثمامبلا!تاريخنقسمأن!ويمكنناعنهانشأتالتيوالنتلألج
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وإز،.يادالعظمآلحكمبداية:أقسامأربةالىكالذالمثتبحآ،ضرالثامن

الحظمو-يطرةآلنفوذذراوةكا(9749-الي0172حوافيمن)اليرلية.فوذ

-1كاي7)الشامبلادفيأبات4مهـالأضطر(7579-1741)الحمرظاهر

الجزا.باعثاأحمدوسيطرةاخامابلادفياضفوذاكلاصراع/:ابم1771

م(4089.6ص-1771)

(17!ا9الى0172!و(لي!االيرليةانفوذلي،ع!أ*رريادج!حيملة--حيم

الحفمآلأنعلىالمصادر!غلبلمق-الصمألعمبطية

حكمالىوتوصلت6حماة-النحمانمحرةمنطقةفياضتهرتمحليةأسرة

رسلان:يذكر.عشرالثاعن1القرنمنالأولاالربعلأفيالمنطقةهذه

6!الشامب!دفياسظماآلو!ةأول6المظمباشااصماعيلأناغاري)9(ا

بانهبادثااسماعيلالىالمحاصر)2(كنانابنويشيرالمغ!منفلاحاكان

الحظمباشاسليمانى!لوعندما.النممانمحرةمنأيكاحمانيا%ا!ظماابن

وذهبدش!قمنخرجانهكنانابنذكر6دمشقعلىالثانيةولأيتهم!ت

6سرابنىوحيثباشاسليمانأسرةأقامتحيثحماةالىأي6بلادهالى

اللحرة6سلطتهمازديادالرالحظما!هـآل،هنا)3(كبيرآبيتآوتمني

القرنمنالاولالرببمإفيوذلك6مالكانه،)4("شك!علىاوحمصوحماة

المضمأولأد"انالمعاصر1بريكمبخائيلالخوريفيكروعثمر(.الثامن1

أنهم"عربأولأد"بتمبيريقصدو6")0(عربأولأدحلبممرةمنأصلهم

الحكماقالمحليينالمظمآل)وصولبريكاواعتبر.المحليينالسكانمن

تآريخهيبدأ6أخرىأسبابالىبالأضافة6جحلههامآحادثآ0172في

اختلافابرازعلىحريصآبريكوكان.)6(السنةهذهمنألئساملحوادث

ولكنكاعادةالفئمانيينهذهأ!فظة:تعني)الأروام"المحليينمنالسكانيةهو

دمشقبطاركةأحدأنفذكر6(الأرثوذكسالرومتحنيفانهالهريكانسبةبا

.77ص،،العئكانئالعهدفيدمئسقولاة،-كابهفيالمنجدنثر.الذى!وطهانغلر-1

.ب2،163-،اليوميماا!وادث-2

.851،501،ب84،السابقالمصدر-3

.3،335سه،الطباخ!68صانظر-4

.+،بريك-5

201لأهالطبقالمعدر-6
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.؟1"الحربيينأولادمنلاكانعثمراضامنااغرنامنيناتاصشراأوا!للفي

لآبآتالئسامبلادفيالمقيمونالمعاصرو!الفر.لسيون)2(اغناصلاوذكر

.عربآ،3(أكانوااحظما

ولأةعاصرالذىكاميرلاو)4(بناللة1عبدانحلبيالمؤرخكرفيأو

المحرةفيجنديأكانءباشااسماعيلا!دفاءأحظمإابراهيمان،الحظمآل

بيننشبتاشاالمحاركنمماقتلوور6عشرا!سابعاالقرنشضصفحوافيفي

سنةفبيلالمعرةفياسماعيلابنهلدوش.المجاهـ:3تاكهـكمانوالمحرةأهل

عشرالثامنانقرنمن/الأولالربعفيأصبحثمء0701/9165-0166

أعطي،باشاأحمدعارفي،حلباليووبوساطة6شحماةالممرةعلىحاكمأ

الفرنمنالحشريناتأوائلفيطرأبلسعلىاصآشاشعينطوخيناسماعيل

1725عاموفي.احاجاجردةاعاهـةالمناسبةبهذد!أعطيءعشراصامنا

أ.)5الشامعلىو/اليآعين

وحماةالمعرةفي،مالكاناتهملامن:ا!ربغنىالعظمآلتمتعلقدا.

فقد.طرأيلسولأيةفيالأقتصاديالأزدهارمنواستفادوا6وحمص

6فارسحريرانقطاعبمد،والحريرالتبغتجا!ةالولأيةهذهنممانشطت

/.3،الشابقالمعمر-لأ

.ول.!ا!1841:اهه++،أ.174601.01ة.ول.-ا!6301:لاع،س!4:نظرا-2

.17637.16(+نأس!"لا!.)

المعلوتاصكلندرعيسىذلكفي-لتبمنوأضهر،الحظمآلأصلحودالمؤرخوناختلف-3

(26!1)34مبلد،المنرقفيمرةفذكر،الامرفيصاسةنتيبةاالىيصللمولكنه

منقبيلةالحظمساصان،6-5ص،،العظمباضااسعدقصر،:عنرانهمقالي

المرحوم،:بعنرانلاحقمقالفيالاعتقادالىيصيلولكنه.البلقاءفيالؤبيةعزيمبني

41مجلد!بدمشقالعربيالعلكيالمجعمجلةفينثرهالذى،،الحظمبكجميل/

اصبةمنمناويقللبالاناضولقونيةمنالعظمآلأصلان،56ص،(3691)

قوله:ويدله.الهامشفيالمحلوماتصذهيذكرحينعزيمبنيقبيلةالىافتمابهم

أصلحول،المؤلفينمنغيرهصيرةالحقيغةوفيحيرتهعل،ذلكبحد.،أعلموالله،

العظم.آ!

عليهاسعوقد،الآنمكانهلايعرتتاريخأوترك،1771-1184/10177سنةتوفي-4

،37-1،36-،الطباخ:انلر،،الدررصلكإ"صابالمرادلىخليلمنهونقل

.خطالثصامفيعلىوكرد،النبلاءاعلامفيالطباخمنهاقتبىكما

،-3،الغزيإكامل2،928-،عليكرد!6،481-،3،316%،الطباخ:انظر-5
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قيصرغزوائركاواسكندرونةحلبعبرالأنكليزاخجارايستوردهكانالذي

كمولم.بمالشماليةفارسلبلادالأكبربطرس.:سيا

بمالهم(الحغآل:اشترى.شصل!طج!ا)1(3اضاحمضلمفاحمعبفإعةعراأور!ى!اللى

يسمىمصالحهميرعىفيههااطموكيلوكانكاآستاا.لبوللىلهمالدعماتمهزايد

.)2(الأعظمالصدركاخيامننفوذهأممتمدالديأفنديخليى

الغذائية6الموادبييمباحتكا!هدشمقفياحظماباشااسماعيل1حكمتمب!ولأ

ا!تى3بالأسحاريملكهاالتيالموإشيببيعهذاككمنواستفاد.اللجوموخاصة

)!آسلطتهتدعيمفيالمغاصمنقواتهعلىباشااسماعيلشاعنمد.يريدها)كأ(

قبل6الدعشقيونبهاقامالتنيالثورةغرارعلىضدءثورةحدزثومنع

الدشصقيالحامالرأي1أهـضىكما.)5(طوقأبيباشاعئمانضدكافليل

دمشقمنطوفأبونفاهمالذينالدمشقيينكاولأيةأول!فيءبحما.بته

حاكمفاءوأنقذهمطرابلسقربمركبهمفتحطماستا.لبولالىأ:سلهمو

نمماأيضآورحبباشااسماعيلأخيهأوامرعلىباء؟الحظمباشاسليمان

آبوسابقأاضطهدهاسذيا،يحيىالشريفكاالمحزولعكةبشريفدمشق

وحمامآفسوقمدرسةبينكأيص!آاتلدلنىاالرأيوأرضى.طوق)6(

باشااسماعيلوأمن.أخراب)7"احيفيأخرىحمامأبنىث،أخياطينا

0173ءفيءالشامفيالأخيرةحكمهسنةباستناءالبدو1منالحاجسلامة

.)8(الشاميالحاجقافلةاحجازافيحرببنيبدشهاجمحين

ول.ص!.!ااا45:أء33!ولااح7281.8.61:نظزا-1

نملر:ا-2

ول!0..3!.041125011"):0!!ءلم!..72518.14،وللا!!س!ا.72510.192ز

.ول.ل!ا!2201:لاع،!9172.11.22.4

،القاري!آ،274-.اليوميةالوادث،كنانابن؟ب58-ب55،الموصلي:انغل-3

.77،منجدنثر

.6،يكبر؟1،5161-،قيليوهااحوادثا،بنكنانا-4

.223-222-صنظرا-5

.اب68ب2،167-،اليومية،الحوادثابن-لنان؟ب56،اب55،الموصلي:انظر-آ

.4،154-،3!3،1-،2،53،281-،الدررسلك،المرادي:انظر-7

.آ2،118-،اليوميةالحوادث،كنانابن؟411!1،الواجدمطمح،218

.61،62،منجدنشر،جمحةابنأيضأانظر،6،481-،الطباخ-8
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دمشق6خارجالريفية،المناطقعلىقبضتهباشااسماعيلشددشقد

لأنجاحسياسةوذللث.منهاذندونالمواشيرعيممارسةمنالرعاةفمنع

فيالمحليةالقوىبينالتيرازنسياسةوآتبع.ا31دمشقافياللحواحتكار

نابلسمنطقةنمماظوقانأصربنفوذفاعترفءالأستقرار،يجا،اسلأيةأ

معبمفهاالبدوقبلأللوازنأنهكما.المضورةالبدويةالقوىبهاليوأزن

اعشيخوبسلطةصفدءخطقةفيالخحيمكأاشدالشيخبسلطةفاعترفءبحض

الىباشااسمأعيلطردهجبراشيخانفوذازدادوحين.حو.أنفيجبر

باشااسماعيلواستفاد.كليببنطاهرالشيخمكانهأقاموااخليلامنطقة

نأا،مربهمبلغركاالفلاحينمنبابتزاهـالأموالفقاماضوازناهذامن

سليمانأخوهلنجدتهوخفكااغدسامنقطةفي9729فيعليهتمردوا

.صيدا)2"حاكمباشا

وقد.0739و7259بينا!سلطةامنكبيرةد!جةالحظمآل)وبلغ

والأيةالىباشااسماعيلنقلبحدطرابلسو،يةعلىالحظمباشاسليمان

اشماضيلابنكاتالحظمابراهيمعين1727سنهوفي.1725فيالشام

ولثنه،ألىورفهولأيةالىشاسليمانونق!كاطرابلساولأيةعلىكاباشا

المظمآلحكموهكذا.صيداولأيةعلىوعين1728شةفيمنهاعزل

ابنهباثماأبراهيموعين.وأحدآنفيارصيداوطرابلسالشام:لأيات

عينكما6طرابلسولأيةتتبعكا.لتاعتيا،،ذقية1علىحاكمآبكياصين

حماة"مالكا.لات!علىله(نائبآ)متسلمأبكأسعدابنهباشااسماعيل

حلببينالواقحةامنطقةاعلىالمظمآلحكمبذاكشامتد.والمعرة

وقد6استانبول1نمماآنذاكتجريكانتهامةأحداثآولكن!ا!ريش)3"شا

نتائجها.منالحظمآلقاسى

.ب!ه-أ58،الموصلي-1

به1-،اليومية"لحوادث،-لنانابن؟السابقالمصمر:السابقةالاجراءاتحولانر-2
مجموعةفيمخطوع!،الاصارعجانبفيالاطوارتهذيبكتاب،امردلىمرضى؟991

والبلغاء!نابلس،تاريخجبلالنراصسان؟آ31ورقة،3.6142"233برقم.برلين

ايضآ:انظر؟401-!7ص،3891دمشق،الاولالجزء

.ول.!ا!789:ا!3ءول.0173،4.13،ح،ءول.017301.18

.124،بريك:انلر-3
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ايلول1143/28،الاولربيع15فياستلفبولنمماالأنكشاريةثار

ابتزازوعلىالفارسيةالجبهةفيالخاسرةالحربعلىاحتجاجآ3

ينفغونهاكانوابينمابالظاهرالحربتلكلتمويلالأهلينمنالمالالحكام

باشاوالقبطانوكاخياهالأعظمالصدربقتلالثائراون1وطالب،بذخهمعلى

بدأيةهذاوكان.ذلكالثالثأحمدالسلطانفنفذالأسطولقلألد)

أحمدالسلطانعزلالتاليةالثائرينخطوةشكانت.جانبهمنالضحف

.)91مكانهالأولمحمودوتنصيبالثالث

خليل،استانبولفيوكيلهم!نالثورةهذهمنالمظمآلوقاسى)

أيضآالثورةعنونتج.(الأعظمالصدركاخيابمقتلنفوذهفتكد6أفندي

بحزلوسجنالأاوامروصدرت.الولأياتفيالموظفينكباربينوأسعتبدل

وإلأةأناشالم،ورغمابلادفيالحظمآلحثامجميعأموالومصادرة

الحديفوقلحظمبآلحلماأنالأأيضأالمناسبة،هذهعزلواقدآخرين

مناولأةاسماسةأنويبدو.الأهتماميثيرشالحالأتهذهمثلفيالمألوف

المحليينأ!سكاناعليهيمأثاهـتقدحكمهعأثناءالأموالابتزازفيالعظمآل

ثو!ةانهذايؤيدومماذللثحولشكاياتعدةتلقواالذينشالمسؤولين

حاكمبكياسينو؟ابنهطرابلساليواالحغا!باشااضدحدثتشحبية

دمشقفي"لورةتحدثولم.استانبولثورةأنباءشصولبمجرداللاذقمة

الأموالابتزازعلىتقومكانتالسابقفيسياستهلأناشاإاسماعيلعلى

نباءأااستغلوااصةا!رقولشاالقابيلأنيضأكاثأواحدآنفيإلسكانوااسترضاء

باشا.اسماعيلعنالسكانذلكالهىوربما6ببنهمفيماللقتالالثورة

الى6ولاينهثناءأءتوددلأنهضدهالسثانثوتةتجئبفقدباشاسلممانأها

أصبحوااسذي!تايفاشفيالفلاحينعلىقبضتهشددبينماءآلمدينةسكان

شراءازديادبسببوالمنطقةعمالذيالأقضصاديللازدهارنتيجةأغنياء

كاعزلهقبل6تحرضوفد.هـحليأالمنتجةاقلىوااحريرواللقطنالفرنسيين

كانولما.اطمظلمهبسببطبريةمنطقةس!انقبلمنمسلحةمقااومةالى

.8!2صانظر-1
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سليمانشبينبينهالحلاقةتأزمتفقد6اسمراظاهرعهدةفيطبرلةانتزام

.ذاكبعدبا!ثا

بسببباشااسماعيلمنمستاءةاستا.لبولفيانحنما.سيةاأ،دارة1وكا.ت

في6أميرهاكانالتي6احاجافلة1ؤعلىالحجازفيحرببنيبدوهجوم

اسدواسةهـغبةالمظمآلعزلالىدعتالننيالأخرىسباب9أ1ومن.0173

حكاممعحربهالتمويلاليهاحاجتهابسببال!خيرة%موالهمعصاد!ةفي

العظمآلغنىعلىمنهمصود:تالتيالأهـوالكثرةوتشهد.فارس

مجيءأنكما.!لاثراء6اشمنذلكح!،مكحادةكامناصبهمشاستخدامهم

لحكمآخرينبمرشحينأتىإنبولاستافىاحكماالىجددحوظفين

صشسالولأ.دا
طلقأحتىلحظملاآمن،ةلوامصادرةوصجنعلىاحدةوسنةخقضيبتكدلمولأ

.1731الثا.لي4491/تشرينإالأأولجمادىفيبنائهأواباشااسماعيل1سرأح

-4591/1732فيتوفيحيثءكريتجزيرةفي:اليآبا!ثااسماعيلوعين

عنفتخلفباشاأسعداما.باشاابراهيمابنهكريتالىشرافقه17336

العظمآلعنالوحيدباشاسليمانوكان.)2(مرضهبسببأبيهمعالذهاب

51فيصيداقلعةمنسراحهيطلقكادمااذ،محليةولأيةعلىعينالذي

أ3".ابلسطرعلىاليآ1عينوحتى1731لالأشينتشر1144/79الثانيهـبيع

استحادوافدانهموتحيينهممجدداآلالعظمعنا،الدوعفومنو.ستدل

السابقة:الاحداثحوأ!انظر-1

.ول.!ا!1611:هأ!+.ناه.017301.26،.كلهـ.!ا!ل!،7:،ء3ءول.0173،4.13

ح!ءول،3..713ر،5حولحح،07310.18.1ة3،!س!3ءا-،كطهول.95

.6،481-،لطتاخا؟271-231،بكبر،يضأأنطرا

اليوميةاالحوادث،كنانابن!6،481-،3،334،335-،طباخ:انظر-2

.ول.!ا!1611:،ناههق+.1731.1123:يض(ألظرا!آ2156-

جامعةدخطوروالقمسلواديبرصلتيالانسموانح،اللقيسمصطفى:انظر-3

اليوميه،العوإدث،كنانابن؟ب142-؟141ءالاوراق،.4"238برقمكيمبردج

.ول.س!ا!1116:،ناه"++.1711.25اوايضانظر؟آ1!..2-
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كافيهافضياذاستانبولفيلصالحهمتطو،راتحدثتفقدوبالفحل.لفوذهم،

كاالعظمآلشكيل6أفندىخليلواستحاداخوشةازعماءعلى91736آذأرفي

نأبالملاحظةالجديراراحظم)1(ييمااآلمصالححمايةالى1وعاد6نفوذهبحض

طرابلسشلأيةعلىعينلأنهوأبنلألهأخيهمنأكثراالآنبرزباشاسليمان

كمنفى.ت!خدمعادةكانتكري!التيفيأجأشاداشااسماعيلبينمآعين

باشاسليمانتحيينويفسر.شلأيةيةاباشااصماعيلأبناءمنأحديحطولم

فيالقضاءكاالحظمباشاابراهيمخلفالذىءواليهاتمكنبعدمطرابلسعلى

فدينالحظمآل.لفوذازديادمعذاكواتفق.فيهاضدهة،متثورةعلى

قية6نلاداوبلساطرفيءلأهؤسجللأنئهبناأوخيهأنودبلساطرعلىباشاسليمان

وليحين6عنهعرففقدباشاسلبمانأما..لظيفآيكنلمءدمشقوحتى

الىتودده6(.173-1728)صيداو(1727-1725)طرابلس

علىقبضتهتشديدر6عا،ةاخو!اتايصحونالذينوهم،امد.بنةاسكان

أوسعكاتباشاسليمانأنأيضأذاكمنويستدل.الضعفاءالريفس!،ن

بينالمسيطرةالشخصيةذاكبعدبقيوقدءباشااسماعيلأخيهمننفوذآ

أخيه6ابنالىأ،سرة1فياشعامةوانتقال1743فيوفاتهحتى.اآل

الحظم.أسع!لإشا

:لكلهتموقد6اشاماولا.بةعلىبالحصولالآنباشاسليمان،واهتم

الأيضنليباشااللةعبدعينأنبحد734،الثاني4699/كانونشحبانفي

عسلاري.منصبفي6الحظمباهـثااسماعيلعزلمنذالولأيةهذهحكمالذي

ازديادعلىالشامعلىباشاسلبمانتحيينويدل.فارسبلادمعالجبهةفي

باشاأسماعيلأخاهأنبالذكروالجدير.ككلالمظمآلونفوذنفوذه

كريت.مغادرةقبلتوفي؟ولكنه6طرابلسولأيةفييخلفهأنمقررآكان

حينكبيرةشهرةعلى6طرابلسعلىولأيتهأثناء6باشاسليمانحازوقد

.ول.-ا!4ه3:2!م!!أ،!حاه،ءاه.0731.1103.ا!1611:كأ+هناهرةنحلرا-1

.17311.13ؤ95)ط!ح!75ح**هـا،3-،"حأ!كللا!49!+ء!أه4حع!!أهولء.اوله!4!5

ألاهء54!03ء!!قهألا34لا،لاه!9لاهأ،93ول4ألاء4ء4حاءا،"،لعاص!4!4!ح"،.هـ.ل!ه.أ

اء+ا،+ح3،1303.81+!!و8351-43رأه!37،75103*م!.2

!ح++،ول:يليكماباختصارالمص!رهذاسيذ-لر
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بصقهالحاجحمايةفياسهمشحين،:لأ.لتهبدءفي،ف!اثوكأةأخمد

.اطجرإة)1(أميرأ

(7389-7349)اشاماعلىالأولىشلأيتهفيباشاسليماناهتم)

وآكأال6الطرقوقطاعاللصوصبحضعلىفتكلضى،دمشقفيالأمنبتوطد

كما.اندشسقيين.لفوسفيأطيبةاوزرعكا!ش،يتهأولفي6المظالمبحض

منهمأأفرادبحدةوبطش6قولاءابيشاايراجةالمنازعاتحدآوضعأنه

اترأيافىحببهمما،3عهدطيلة6احاجاافلةقاسلامةباشاسليمانوأمن

أقامهااكتيالحفلاتفيالدشمقييناشراكهذالمثءتوزاد.المملما!اما

في،بيتهقربكامدكأسةوبضط.عتكلدهاالىإعااضياشصمية11شالأجتماعات

أيضآشميدو.الخرابحيوفيالهرميةفي:حمامينبنىكما"كاانبريدزقاق

الأكأ-هارعلىيةاغيساشاتشييدويدل.ايعبي)3"سوقفي(خانأ)!سا.ية

فيا،شربيه1التجاشةنثما!بسببا!ترةاهددفيالشامعماونياا/لأفتصادي

التبادل!مركزكانتلأ.لهاذاكمندشقواستفادت.الجنوبيةالشامبا،د

ابصرةامناخجاريةاالقوافلمرورو.لقطة6شالداخلا!ساحلابينانتجاري

لبضائعسوقآ،وبالتافيالحجاجتجمعمكانأيضأكانتولأنهاكاالساحلالى

الأزثهارهذامنباشاسليمانشاستفاد.اهمالمرأفقينوالتجا!الحجاج

ده6الدولةمنحتهاافتي1حماةفي"مالكانته،)توارد،21بيعومنالاقتصادي

باشا.اسماعيلوفاةبحدوذلككاباشاأسمدأخيهابنمعبالأشتراك

.غبتهعلىيدلممادشحقأ3(نمماوبساتينبيوتعدةباشاسيمانواشترى

وففالىالممتلكاتهذهبحضوحول،لأسرلهآخرمركزأدمشقجملنمما

الدوا،.قبلمنوممتلكاتهأموالهمصادرةبذلكليتحاشى،(ذري)أهلي

تقضيالتيالحكمفيالتقليديةسياستهدشقفيباثاسليمانوطبق

.ول.!ا!1711:"ناهه++.0،.17327:ننلرا-1

اليومية،ال!ادث،كنانابن؟!-8،بريكة78،منجدنشر،القارى:الظر2

،،18ص،الدررسلك،المرادي،-86"ب084آ83،آ76،ب!2،6ش

!2،215.

.ب2،84-،اليوميةالحوادث،كنانابن-3
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معوبالتشددءبينهمنفوذهوتوطيدرضاهملكسبالمدينةسكانالى9بالتود

وفد.الدولةسلطةالىاخضاعهمبحجةمنهمالماللأبتزازالريفس!،ن

الشهابي،ملحمالاميرضدحملة؟1736سنةأواخرافيءباشاسليمانجرد

لولأةالخاضمةالبقاعمنطقةعلىأتباعههجماتبسبب6لبنانجبلأمير

سليمانبينالخلافبسببالحسكريةاضاحيةامنالحملةوفشلت.الشام

وقد.السلطانأمرعلىبناءالحملةفياسثتركالذيكاصيداوواليباشا

الفرنسيالقنصلبوساطة،ملحمميرأ9اوباشاسليماتبإنالمصالحةتمت

سليمانالىقرشالفوخمسإنكلائةبدفعملحمالأميرققبل6صيدافي

القنصلا!دىالرهائنبحضو/وضعكاضدهالحملةعناكخليمقابلباشا

.)9(المالدفعيتمحتىالفر.سي

تقوىالذيالحمرظاهر.لحواهتمامهذلكبحدباشاسليماناوحه6

ثم6نفوذهبواسطتهمليدعمالمحليإنالأمراءمعظاهرتحالفوقد.كثيرأ

منطقةزعماءا!اكاجراوآلماضيآلوكان.امنهم-نجلصأنلبثما

النزامهبسببلولماليصيداتابدآكانالذياسعمراظاهرسلطة،يناف!ون.لابلس

علىالممرظاهراعتدىوحإن.صيدالولايةالتابحةوطبريةصفدمناطق

باشاسليماناستغل1كاالشاملواليالتابحين،جراروآلماضيآلامناطق

مثللمقاومةطبريةتحصيناتقوىالذيظاهر.لفوذعلىللقضاءايفرصة

بنيبدوفيهامحهواشترك6ضدهحملةباشاسليمانوقاد.الهجوم1هذا

21(.دمئسقفيواعدملظاهرأخالحملةبنتيجةوأسر.ظاهرأعد/1ء6صقر

تموزفيالشامولأيةعنباشاسليمانعزلحينالصحداءظاهروتنفس

7389.

؟361،باريس!وع!،الزماننزمة؟1،03!،لبنان،شهابحيمر:انظر-1

ومقارنتهاوالنقدالدقةمنبكئيراللبنانيةالمصادردراسة"يجب)2،25-،ضدياق

"(لبنانلجبلالمجاورةالمناطقفيالاحداثتأريخفيوخاصةلارتباكهانظرأغيرطمع

.ول.س!ا!ام!ه:3لأح4،ح.31737.2.4لاح،ء17377.17.4ؤ:يفآانظرا

ح"!اعء3-ول5ثا*،56.

سلك،ديلمراا؟!،يكبر!آ7،لص!باغاعبرد!25-46،لصباغائيلميخا:نظرا-2

هءه!رس!طح.".أ68-.96:يصأأنظرا؟3،481-،لدررا
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التيالضفدرجةسبق)ا"فيمارأينا-.طكل!ةنيذارديلا

وقد.عثمرالثامنالقرنمنالأاولالربعلافيدمشقياليرليةاليهاوصل

عنيدافعونالملماءوبرز.ضدهمالولأةادعمواالذين1قولالقابيسيطر

وعوانيتهم.الولأةمظالمضدالدمشقيين

علىالشام،الحظمباشااسماعيلو!يةفينئساطهمبحضاليرلية"واصتحاد)

تعرضوحين.خاصةاطحمابيع،احتكارفيسياستهعلىفملردذلكوكان

ا،شرافمنلدحامالواليغيابأثناء72696في6باشااسماعيلكاخيا

دنكبنتيجةالبلدشأغلقت6اليرلية1لهانتصر6الأحتكارأ.لظمةخرق

وأوقفتالمحتقلينسراحأطلقحتىالحالةأتهداولم.المحكمةوهوجمت

عدير)الصوباشيتمرضأننفسهاالسنة1صيففيوحدثالحقوبات)2(.

من6صدقةبناللةعبدمنزلحرمةالىالتفنكجيةومساعدوه(الشرطة

والاشرافوالعلماءاليرليةالحملهذافاستثا2!.المدانحيفياليرلية1أعيان

صدقة6ابنبيتمقابل،الناشفآغاعمربيتنمماحفلفيكانواالذين

.إفئاع)3(أسبابانيللنظروالقاضيالمفتيوتدخل.الصوباشيوقتلوا

آيامكاثلاثةدمشقو،أغلقتكاقولبالقإبي1726ايلولفياليرليةواصطدم

الاحداثهذهنمماالنظريلفتثممماآ4لميقينالفربيناصاباتعدةشحدثت

معإلأشرافتماونواقد6الدمشقيين0يجن!"صبحواالذين6اليرليةأن

تأكيدهذاوفي6قولواالقابيالعئمانيةالسلطةعحارضة!فيالحلماءوبحض

كبارعاد،/الآناليرليةلقوةونظراةبينهمجمحتآاتشتركةللمصلحة

الثمريةحدوداقامة1والنزاعفيالتوس!افيالتقليديداورهمالى1الحلماء

قادالذيالصديقيالبكريخليلمحمدالمفتيشكانأالمتخاصمين1بين

آبوباثاعثماناليالواضدالثورةفي6اليرليةضعفثناءأ6الدهئسقيين

.221-022اننلىص-1

.ب58-أ58،الموصلى:انظر2

.ب95أ-95،السابقالمصر-3

.،62-63شجدفتر،ابنجكعة؟0171-ب،2916،-اليومية،الوادثكنانابن-:
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6الئسامعلىباشااسماعيلاتعيينبعدالافتا?منصبعنعزلقد6طوق)9(

.الحمادى)2(أفنديحامد:خلفه

وعزل0739فياستانبولفي/الثورةأنباءدمئمقالىوصلتوحينأ

وفد.بينهمفيماللقتالالمناسبةقولوالقابياليرلية1استغلكاالحظمآل

وتدل.3"ةلذلك.شيجةاصاباتعدةوحدئتكاأيامأربمةدمشقأغلقت

ضحفوعلىبينهماالحدا،شدةعلىالفريقينبينالمتلاحقةالأصطداعاتهذه

غيابأثنا*عادةتحدثالأصطداعاتوكا.لتدشمق،لنمماالحث!انيةالسلطة

حينأو6لالدورةوقيامهالحاجر!ارةتكليفه،.د. بسبب.مسىع!اساليا

.أخرىمناسباتفيإيضأسنرىكما6بحزلهالأوامر:رود

"1734-0173)الأيضنليبا!ثااللةعبدالشام:افيمتسلم1وتمكن

دمشقأ.وخنعفيقولا!ابيإواا!راصةابينالهدوءاعادةمن،حكمهأولفي

كثرةو6با!ثااللةعبدقوةأهمهاأسبابلحدةالوالياهذاعهدطيلةا!رليةا

دمثسقفيطاعونعهدهفيوحدث.ا(له)4المراضةالخاصةقواتهوشجاعة

2،617الى1459/؟173الى1449عنسنةحواليدامالمجاورةوالمناطق

".تهأ"همنازطمتابمةعنالمختلفةالطوائفألهىسماكثيرةعنهوفياتوتجت

يلجأولم6باشا)6"اللهعبدعهدفي،دمشقفيالاقتصاديةالحالةازدهرتوا

.ضدهوالدمئسقيناليرليةاثارةعدمعلىساعدمماالاموالابتزإزالى

.)7(خاصةرعايةالحلماءأولىفانه6ذلكألىوبالأضافة

(7349ء173)الأولىالعظمباشاسليمانولأيةفياليرليةيقمولمأ

فياالطوائفمختلفبينومواز.شهالوإنيتوةبسببفيكرتمردبآى

.223صانظر-1

،المرادي؟ب55،الموصلي؟ب2،165-،اليوميةالحرادث،كنانابن:انظز-2

.2،84-،المررسلك

.64،فنثر،تجصحةابن-3

.ول.!ا!2301:لأمح!،ء4.وو.173ارة؟8،يكبر:نكا-4

.65،منجدنئر،جمعةابن!ب03؟ب2،38-،اليوميةالحوادث،كنانابن-5

.8،بريك-6

.78،منجدنشر،القاري-7
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-1148/1735فيوقتلوهطائفتهمآغاعلىقولاغابياثاروحين.دش!ق

اعنقلانهكما.منهمشخصآعشرائنيوقتلباشاسليمانتدخلكا7369

.ذلك)9(سببيعلمأندلمونا!رليةاعنأفرادثمانية.لفسهاالسنةفي

ثورةفيالدعثمقيينقاثراحينالقوةمنكبيرةدرجةإليرليةنفوذوأبلغ1

والأيةمننقلقداليالواهذاوكانالبستنجي،باشاحسينالشامواليضد

وبدأ.1738آب5199/الأولجمادىفيإلشامولأيةالىطرابلس

منفترةمعلقينوتركهماشخصينشنقجينقوةبتظاهرةدمشقفيحكمه

منشهرخلالجمعهماوبلغ،الأهلينمنالمالبابتزاتبدأثم.الزمن

كانتهليلة6الصوفيةالاحتفالأتبعضوأبطلكيسيه!،تسعما!لةمقدارتعيينه

المشايخبحضالأآلى9ءضمنيأجمثحتدجمحةابنالمماصرإؤهـخاانوشغم

قاسىالذي(الشمبحولهممنوالتف6احتجواالصوفيةالطرقوأصحاب

باشا.حسينظلممن

الدمشقيين6منوصؤيلإوهماليرليةباشاحسينضدالثورة0وتزعم6

جمادى12في!الفريقينالتيالاصطداماتفيتآصتآعدةووت

قواتهعلىيحتمدباشاحسينوكان،ل!ه!\8ايلول1519/27الثاني

ووجهوا6الثائرينالقا(ودعم.وا-لدالأتيةالمغاربةمنالمرتزقة

مظالممنتضررواقدقولالقابيأنويبدو.الباشاسراياعلىالقلعة1مدافع

أصحابكاعهدهمأولفيا"لأنكئساريةمثل6أصبحواأنبمدباشاحسين

لأجماعفظرأخاسرةباضاحسينقضيةوجدواوربما.دعشقفيمصالح

بمهاجمةباشاحسينورد.عليهالثورةفيفاشتركواضدهالمحليةالمعارضة

لذلك6نتيجةاصاباتعدةووقعت6الرئيسياليرليةمقركاالميدانحي

النهب.منكثيروحدث

ثم،الدورةلأجلباشاحسينخراوجبسببهدوءفترةتلتثملم

باشاحسينغيابفرصةالدمشقيونواغتنمالحجاز!الىالحاجقافلةقياادت

.ب2،767،86-،اليوميةالحوادث،كنانأبنت9،بريك-1

مامش2162صالكيسمحنىحولانظر-2
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ودثن6السلطانالىواشتكوا،المدينةو"أبو،بأسوإكأاعنالدفاعفحززلأوا

باشا.لحسينالأعظمالصدرحمايةبسببش!يئآلكإيجدهملم

قدضدهالمعارضةوجدحتىازالحبمنباشاحسينعادأنوماأ

طردمنوتمثنواكادمشقفيمقرهقولرالقابياليرلية1هاجمر6اشتدت

دشصقلأاالىأهلهافلجأالمجاورةالقرىفيفسادآقواتهشعالت.المدينةمن

مندمشق6فطردوهمالمغاربةوخاصةالباشاقواتأعمالعلىالدمشقيونونقم

عنالتغاضيالسلطانيستطعولم.فيهاالمقيمينالمغاربةكذاكوطرداوا

فيهمشغلاكانوقتوفي6احجاجاتجمعمقردمشقفيالثورةاستفحال

جمادىافيباشاحسينفحزلكافارسبلادجهةمنشاهنادربخطر

بهذهدمشقنمماالأحتفالأتوأقيمتء9173ايلول1529/5اضا.ليا

.9،)المناسبة

علىوتشجعواكاذل!كاثر6اليرليةوخاصة6ا!دمشقيينموقفقوي6

وشيسي"بوقفهمأيدقدالسلطانوانلأسيما،الولأةاوجهفيالثورة

!امظالممنبهقامو!لمانظرأالمغاربةالجندضدنقمتهمتوجهأنبغريب

أسبابلهفهذادمشقفيالمقيمينالمغاربةحتىالدمشقييننقمةتشملأناعا

كمجاورين،دمشقفييقيمونكانو/1المغاربةبعضأنصحيح.أخرى

كثيرآعددهمدازد/1اغحل.وباالمرتزقةالجند1الىينضمواأنلأيلبثونولكنهم

قبيلمنالمغاربةجميعطرداولبس.الدمشقيينمصالحاوهددوادمشقفي

المعاصرالبيت!انىتبنحسنين-لتبهالنيالوصف:الثورةمنه!اقفاصيلبئصأنانظر-1

.!ه3173برقمالبريطانيالمتحففيعنهنسخ!توجدالذلىالم!وطبديوانهوالحقه

مندشمقفيعيانلشامدأخزمفصلاوصفأانظر؟ب17+آ17،اسراقانظر

وعنوانها:،اليسوعيينالمرسلينمنشورأتفي3ء)(ألامحأ)3اليشوعيين

أدس!س!33،4س!فةحلأ!ول4ح43ءحلا+ءول3ء3رس!+ح،3يم94ء3971اهول9!*،،9ء،ء!ول3ءهاءلا"4لا+!

+أ3كها0+ءولأ3ح3ء4!احء"+هأ!ء4ء؟43ول،9كه.ص!.محأل!60اهـ!ح.8.!ء4ا!ول،

ط.!،"هولأااس!4"13.0334"!4اح7071.3-3.3771اه"0351كللا74(7431ء)05،مه3-كهـ.7

2-،اليوميةالعرادث،-لنانابن؟67-66،منجدنثر،جمحةابن:ايضأانغلى

ة01-9،بريكت78،منجدنثر،القارلى!1141،ب13،آ13،ب11

.ول.س!ا!ا4!ه:3،ء4ءلأ0.011!،1738لإمح!ط،ء9173،2.27.4،ء4،كا:يضآأنظرا

.177.92ر"9لأمح!،!9173.9.2.4
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فحلردةجذورهفيىنبل6أفرلمادهابحضبجريرةبكاملهاالطلألفة1أخذ

6وفابيقولأخرىمرتزقةمغا:بةوقوات،مناغريبةاالطوائفازاءدمثمقية

ا!رليةاتشجعوقد.المحليينالسثانلأذلألالولاةيستخدمهاكاناضيا

الأغراباغولاالقابيأعدائهمبطردكاقليلبمدكافطالبواالمغاربةطردانر

.فاسقونأنهمبحجةدشقعن

حسينلمقاومهالمدينهعنالدفاعققويةبحدءدشقآهاليأنورغما

للاضطرابنتيجةماديآخسرواأنهمالأ6بأنفسهمثتكةازدا*واقدكاباشالم

نآا،مرنمماوزاد.الثورةبفحلوالريفالمدينةعمالذيالافتصادي

تجا!تهمكا.لتالذين،الفرنسيينالتجارجحلتهذهالسياسيةالأضطرابات

وأتجاريةمراكزاقامةيخشون6الجنوبيهالشامبلادمعآنذاكناشطة

وبقيكاصيدافيوشر"ائهمبيحهممركزجعلواواتلكأدمشقفيقنصلية

دشقوخسرت.تقريبآعثمرالثاعنالقرنأ:اخرحتىكذأكالأمر

وتشترمم!للفرنسيينمصنوعلألهامنكثيرآتبيعكا.لتلأنهاذا،ثجراءمن

.)1(منتجاتهممنكثيرآبالمتكابل

المشتركعداؤهما6السابقةلثورةا،فيلقولقابياشاءيرلية!رأ

الطائمتينبينالنزاععادحتىباشاحسين!هـلأنثإهـماباشاأحسإن

ونشب.!غاربةفينجااحهماثرايرليةاتقوىأنبحد6سبقمماأسثد

باشاعثمانولأيةفي174.6نيسان-1153/آذارمحرمفيبينهماالقتال

-53919739/ايلولشحبان-1529الثا.ليجمادى)الشامعلىالمحصل

منجديدتينفرقتينبوصولالموقفتأزموازداد.(0174الا:لينتثمر

الىأفرادهماانتمسبماوسرعان.الأثناءهذهإفي،دمشقالىقول،نقابي

قبلذلك.قولللقابيبالنسبةمألوفأشيئآكانهذاأنعلىيدلمماأحرفا

فطانبواكالمصلحهموتهديدآلنفوذهمانتقاصآأعدائهمتقويةاليرليةشاعتبر

الملماءوأيدهم6لفسادهم.لظرأدمشقمنفولالقابيباخراجالسلطان

ألفنآ:وانظز،صيداقنصليةمنالشابقةالتقاريرانظر-1

.ول.!ا!1ه24:لأء3،ء0174،2.014ا!979:،ء3ءول.ث!.1783.7
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وأصدر،الرأيفيالأجماعلهذاالسلطانورضخ.ذلكفيشاوعثما

أ15390749"/تموزاضانياربيعفيدش!قمنفولبي2القابطردفرمأنأ

منالحسنالسلوكلطويهـسمحالآخرالبحضوطهـدبحضهمقتلوقد

مواطنينيصبحواأنشريطةدمشقفيبالبقاء6الحلأللاتأصحابمنءبينهم

.)1(وبغداديموصليأصلمنقولالقابيمنكبيرعددوكان.عاديين

الىدحادوا،دشسقفياليرلية.لفوذازديادالىقولالقابيطردأدى

شيجة6ادازداوف.المدينةأبوابوأأسواروحمايةالقلحةفيالتمركز

ذنكفيبما6المسؤ/ولينلكباروتحديهماليرليةأفرادبحضتمردكالذلك

باسمالقا.لونعلىالخارجونهؤلأعاليرلةوعرف.والواليطائفتهمآغا

عليهموأطلق6(الاصلتركيةوهي6زربةمفردها)اتباوالزرأوالزرب

والدمشقيين،الولأةالزربأخافوقد.الرعاعأوالجندأشقياءتحبيرأحيانأ

.1746سنةفيالحظمباشاأسعدعلإهمقضىأنالى6الفترةهذهفي

(7579-319749العمرظ!روسيطرةالعظمآلنفوذفروة.!لى

الفنرةهذهفيالثمامولأية.-.العظمآلنفوذحمدوةز

9174)الحظمبا!ئساسليمانالولأيهعلىخلالهاتحافيسنةعشرةصتمدة

فييحدثولم.(7579-7439)باشاأسعدأخيهوابنكا(7439-

؟78،منعدنثر،القارى!68،!نجدنثر،جضابن:السابقةالاصاثحولانظر-1

البديريأحمد؟ب11،188!ه،2!،اليويةالحوادث،كنانابن!01بريك

القاسس.سعيدمحمدتنقيح،1176-1154،اليوميةثعشقصادث،الحلاق

مي:أرقاعهما،افىلفمذاعنم!وطتاننسختانبشقالظامريةالمكتبةفيتوجد

فيالكريمعبدعزتاحدالدكتورالمصورومذانشروقد.4283عامو3737عام

المنشورالكتابدقةلمعنظراالم!لوطةالنسخعلالاعتمادوراينا.9591سنهةالغاص

المن!لوطبانخطأالقاسمييذكر.ما،)1(رقمالهاش23صفيالناضريؤيدمثلا)

.الحنوانفيالبديريذكوكما1176سنةفيوليس1175سنةفيينتهيانيجب

الاضطصوتراجمالاحدثتواريختفصناماأذأالمصيبهوالبدير!أندالحقيقة

أصمقعل-لما.أخرىمصادرمعوقارناماالمخطر!م!منالأضيرةالصفحاتفيالمذ!لورين

كابنا:ذلكحولأنظر.والمباراتالجنلمنكثيرأالمنشورالكتاب

صلفالىالرجوعفيوسنمنحد.3ءط?!ة!ه،!آهداء3ء+ء!،3.كا!332؟3-ا

المناصمبةصانهفيانظر،القارىءمهمةلتسهيل3737رقمالظامرد،مخطوع!البديركي

.البديري:يلىكماباختصارالمصدرمناصيذكر:ب1الورقة
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.الشامولأيةحكمعلىتحاقباالعظمآلمناصينوإأنالحثما.لياضاريخا

اسلأةاأنورغم.ا،صةهذهفيوراثيآأصبحالولأيةحكمأنلوكمابداو

صيداولأياتحكمعلى6نسبيآقصيرةلفترات6تعاقبواا!ظماآلمن

أهميةمن-تبعالشامولأيةفيالآنحكصالمأهميةأنالأ6وطر،ابلس

نيستقرالمظمآلحكميكنولم.عليهاللحصولدومأصحيهمومنالولأية

يدهم.فياشاماولأيةتكنلماذاوطرابلسصيداو،ياتفييدومأو

بلغتوالتيالشامحيهمرولأيةفيباشاأسحدقضاهاالتيالمدةطولأنكما

عهدفيالحظمآلووصل.العثمانيالحهدثمامثيلعكلشرخ!اهاأربع

.الشامبلادفينفوذهمذشاوةالىباشاأسمد

نأ738911(فيالشامولأيةعنعزا،اثرالعظماباشاسليمانحاول

واممنه6)2(الغايةلهذهاستا.لبولفيكثيرةأموالأوأنفقءبسرعةاليهابحود

فيعينانهبدلالةعليهنقمةنتيجةاكذااذعزلهيكناولم.مؤقتآفشل

على6عزلهاثرأموالهتصادرولم6اخسام)3(اولأيةعلى5299/9173

الأعظمالصد.كاخياعزلأنويبد"و.0173)4(فيمثلاحدثماعكس

الصدرحمايةو،باشاسليماتوكيلعلمهيمتمدكانالذي،استانبولفي

و،يةفيباشاسليمانخلفالذيالبستنجيباثالحسيننفسهالأعظم

.الحظم)د(باشاسليمانعزلالىأديااللذأنالرئيسيانالسببانهما6الشام

5499/الثانيربيعنيالشامولأيةعلىاضانيةاللمرةباشاسليمانعين

ا!هدفياالشامولأيةفيفريدآحادثآمجددأتميينهيكنوام.7419تموز

آفلعشرالثامنالقرنفيأصبحالواليتحيينتكرارأنمنبالرغماخمانيا

لهظقرآالآنباشاسليمانتحيينويحتبر.السابقينالقرنينفيمنهحداوثأ

.331افغكص-1

.ب2،84-،اليوميةالحوادث،كنانابن-2

.151-1،015-،الجبرتيا؟ب9!1،آ!!1،القينليمصطفى:انعك-3

.317صانظر-،

ول!3،0.!.92/79:ءحول3ثاولنأول155ء.8371.1.41.طء41عء3،نهيم4ول"ح3:نظرا-5

(حهول9ء+8أ!4ء،"5ول9)"ممر*3)(7431).".ي!.2
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حكمالىللوصولالدائبةعحاولتهمبسببعامةبصورةالحظمولآل

.الثمامولأية

ازدادأنبحدلسلطتهاليرليةتحديالى1دمشقفيسليمانوتحرض

سبيمانبهاقامالتيالقوةتظاهرةترهبهمولم.قولبيالصطرداثرنفوذهم

وصولتآخروحين.البدومنعصاةهـللاثةشنقحإنولأيتهأولفيباصثا

ازدادتكاأخرىسنةالشامحكمفياستمرارهبشآناصسلطا.ليااغرمانا

اتانيجمادى4فيالفرمانوصلأنالىبالنظاماوعبثهمارشبشراور

معافبةأقر،ذلكبحد6ديوإنآباشاسليمانعقدو.7429آب1155/6

بتكتلسلطا.لىأمروصولرغمينفذالقراهـلمهذااولكنءالزرببعض

آماعهم.باشاسليمانتراجعوعلىاليرليةنفوذمدىعلىهذاويدل.الهـب

بسببدهشقمنقولالقابيلبقاياباشاسليمانطرداثرنفوذهموازداد

.)1(شالفتنا!وضىاباثارةاتهامهم

بينالمتمردينعلىبالقضاءجديأمهتمآيكنلمباشاسليساتأنويبدأو

سياستهكاجديدمنكاطبقودد.ذلكعلىقدرتهعدمبسببهـبما6أيرليةا

استغلالعنفتغاضى،المديةفيالقوةفئاتمختلفمعاحهالمصافياضقليديةا

الخدماتلهذهالشحبحاجةالمخابزواالمطاحنوأصحابالحبوبتجار

منهواستفادتههذاتسامحهفيوالسبب.رغبتهمالأسماهـحسبورفمهم

اليرتية.طلألفةالىهؤلاءالمصالحأصحابامنكيروانتساب،الأوضاعهذه

مسؤوليةبسببوالمحكمةالمخابزوهاجمواالغلاءعلىالفقراءثارزحين

سليمانتدخل6المحتسببدوروقيامهالشرخقواعدتطبيقفيالقاضي

خمفوالد.قصيرةفترةالألكنجيدمولمكاالأسعاربتخفيضفأمرباشا

علىالتيهـفرضتالمظامنكثيرآالغىبأنضدهاضقمةامنباشاسليهمان

وتودد6الفقراالىأحسنوا.لهكما.وا)حاراتوالصنلألعاحرف-اأحسحاب

حقوقونظمقنواتنهرعلىالاقنيةوبنىكاتآييدهملينالالحلماءالى

.)2(مياههمنالمستفيدين

.ب41،6-ب3،البديرى-1

.آ2،117-،اليوميةالهـعوادث،كنانابن!آ01-ب4،السابقالمصدرانظرلأ
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(دفتردارالىنسبة)الدافتريفتحيدشمقارثفنرإ!استغل

كادعمهمبواسطةكاوحاولكااليهمفانتمىاليرليةععباشاسلي!انتساهل

فرب6فلاقنسقريةمنفتحيجدوكان.السلطةعلىا!ظماآلفافسة

.)1(ماليينكموظفينفيهاأحفادهواشتهر6*مشقالىهاجرحدءحمص

هذايشغلوبقي،7369-1148/5*9سنةفياكأآإفترإفتحيوعين

وفد.1746تموز9591/5اثانياجمادى59فيمقتلهحتىالمنصب

وتذكر.9173-5199/7389فيلهمتسلمأابستنجياباشاحسينعينه

بالأضافةكاتمتعأنهيحنىوهذا،الأشرافمنكانفتحيأتإ:المصاأغلب

المحليالعظمآلأصلأنيبدشو.أيضأالأشرافابدعمكاايرليةادعمالى

الآخرهوكانارزىاالدفتريفتحىأثاهـمنافسةفداحكماالى:توصلهم

الحكم.الىبالوصولويطمحمحليأصلمن

اخقيةامنا!تيفجدددمشقلب.لفوذهتوطيدالدفتريفتحيوحا:ل

وشمم.1743-1155/1742فياعصالحيةطريقشعمر6ا!سليما.ديةا

مقرحيثءالقيمريةحيفيمدرسةشفي6ا،موياجامعأاضاشاالحامفي

زادمماءاليرليةيسكنحيثالميدانفيومقهىحمامأعمرأ.لهكما6تهأش

وفي6دشمقفياشحراءواالحلماءمنكيرفتحيشامتدح.بينهمنفوذهمن

وللتعبير.مد.ستهفيخطيبآوأمامآفتحيعينهالذيسليمانسعيدطليحتهم

فتحيامتدحواالذينانشحراءتراجما!سماناسحيدجمع:شلأئهامتنانهعن

وقد.)3(المدائحمنا!تحاعلىوردفيمااضافحاضاشو:عنوانهكتابفي

،\-،المررسلك،المرادي؟1،1811-،اليوميةالحوادث،-لنانابن:انظر

.3،135،136-،لأ67

فيماالنافحالروضختصر:عنوانهبرلينجموعةفيالكتابلهذام!ورومخمصريوجد

الاوراقخاصةننلا،.7"8.حد!()1،))71برقم،الفلاقنسيمنالمدانح1الفتحعلورد

،20143،024-،الدررصلك،المرادلى:مذهفتحيأعحالحولانظر05-760

مبموعةفيخطورو،(شعرديوان)،الشمانسعيد"891،البديرلى؟3،028-

،(شحرديوان)،المنينيأحمد؟ب34ورقه،ي!0.8.!ء3اا!لابرقم،برلين

أحمدا؟ب761،301،الاوراق.9308.ءد!()1.)138برفم،برليئغطوطفيمجموعة

166،قةور،"8ار3.618ء*())!2ه2قمبر،لينبرجمحوعةفيروكطو،نضعو(يوا)دفيالكيوا

.-182183ص،ص1013فيدمئسقفيالمطبوعاميوانياحمدديوانايضأانظر

-033-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فيالسلطانكانانهبقولهفتحيبلغهالذىالنفوذالمحاصراصديرياوصف

علنآ.لفوذهفأكدأخ!هابنمنابمته1زواجفرصةفضحيشانتهز.)1(الشام

،والبذخ1743أيار-5699/نيسانالأ"ولربيعفيأقاءكاالتيبةا،حتفالأت

قبل،الحظمباشاسليمانأقامهاانتيالأحتفالأتفاقمما،أظهرهالذي

وديةالحظموآلفتحيبينالدلاقةكانتاذاوا.)3(ابنهختانبمناسبةكاأيابم

وينتظرصلطتهيوطدلأيزالكانفتحيلملأنفذاك6الآنحتى6اظاهربا

لمقاومتهم.المناسبالوقت

بآ5691"/25!جب4حواليفيطبريةقربباشاصليمانتوفي

النزاعأسبابالتافيالبحث1فيوس!رى.الحمرظاهريحاصروهو74396

الأضطراباتمنكثيرآباشاسليمان:فاةثارتأقدش.الحمرظاهربينشبينه

واسيتحل.المرتزقةالد،الأتيةالجندمنجماعةقتلواشاليرابفقام.دمشقفي

السلطةوتسلم6باشاسليمانمساعديكبارفسجبنالفرصةالدفتريف!حي

يحينأنينتظرفتحيكانواذا.حدثبمااصسلطان،1أعلمش6المذينةفيالفحلية

هو6العظمآلمنآخراليأوالأنخاصةأملهخيبفقد6الةصامعل:اليأ

باشا.سليمانلممهخلفآعينقد6باشاأسمد

74396تشرين1156/13شعبان24فيدمشقباشاأسعددخل

أبيه،قبلعنعينأنسبقوقد02سنةوثلاثونتسعالحمرمنلهوكان

عمهمعبالأشتراك،أعطيثم6والمحرةحماةعلىمتسلمآءباشااسماعيل

9174سنهوفي.أمورهابديرفيهافأقامحماة"مالكانة!6با!ثاسليمان

علىحاكمآ1742آذأرفيعينتمكاصيداحكمفيباشاابرايمأخاهخلف

بخعطي6حاليأالسلطانوصهرسابقأجدةوالي،باشابكروبواسطةكاحماة

.4(ذلكةبحد،الشامولأيةعلىعينثم6)3"لوحدهحماة"مالكانة"

.ب01،يزيلبها-1

كتابنا:فيالاحتغالاتهذهومدلولتفاصتيلانظر-2

ح"+535مح!+ش53لأءك!*ء!،3.-0،!ها-134.132

،3ء++4ولمملأ1507:باضابكرحولانظر-3

.3،334-،الطبا!ا:بماضاأصعدسبةصلاند-!!
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:الشامفيالمظمباشاأسعدحكمفيفتراتثلاثنلاح!أنيمكننا

؟1745-5899/1743-1156كاالدفتريوفتحيا!رليةاسلطةفترة

توطيداوفترة"9115/1746كاوفتحياليراصةعلىبا!ثاأسحدانتصاىفترة

.1757-0179/1746-9115ءنفوذه

5،17-1589"/7439-5691بينالفترةفيباشاأسحدجابه

سليمانتساهلوكان.دمشقنمماالدفتريودتحياليرليةسلطةازدياد

الوضع.هذاعنبعيدحدالىمسؤولأفتحيومعا!رليةامعاسحظماباشا

السياسية.تلك"شائجمنليقاسيالآنباشاأشحدوجاء

الدورةافما6أيامبحشرةدمشقالىدخولهبعد6باشاأسحدخرج

ويسمى6فتحيأتباعأحدذلكفاستغل.احاجاقافلةلقيادةاستحدادا

عليوالسيدالأمثرافنقيباصجالأنياأفنديعليا!سيداوهد!6لحفصه

وقد.الأخيرهذاعلىالناروأطلق6العلماءكبارمنالمراديأفندي

آحدالىلجأولكنه6لمفصهبقتلفتوىوأصدكأقاوالعلماءالأعياناجتمع

اكسلطانالىعريضةالمجتمحونكتبأنشبع!.المدانفياليرليةزعماء

أليومفيارصالهاعنعدلوا،اغساداوأصلاعفصهحاميءفتحيضد

منه.دمشقأعيانوخو!فتحينفوذقوةعلىذاكمننستدلو.)1(التالي

آسحداصانحكانالمفسدين!ئيسا.لهاعلانهموضدهتثتلهممجر*ولكن

غيابوفي.واليرليةفتحيضدوالعلماءالأعيانجا.لبهالىكسىبلأنهباشا

32فيدمشقالىالسلطانقبلمنرسولوصل،الحجازفيباشاأسمد

سليمانأموالإبمصادرةوبدأ17436الأ:لكانون1156/01شوال

نأواعتقدوا6المصادرةالأموالكثرةمنالدمشقيوندهشاوقد.باشا

هذاعلىشجعومما.)2"المالهذاجمعحتىاضاكهاجوعقدباشاسليمان

أموالمصادرةوكانت.الوقتذلكفياخذائيةاالموادأسحارغلاءالأستنتاج

ماسةبحاجةكانالسلطانوانخاصة6اسثمانيةاأررولةافيش!ائحآأمرأالولأة

.028،286ء3-،المررسلك،المراد!؟ب11-111،البديري:انك-1

لأ.ب13-131،البديركلي:انظر-2
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الدولةحاجةمنوبلغ.فارسحكاممعالحربلتمويلآنذاكللمال

مصادرةمنلتتمكنللوظائفالمرشحينسنوتقدمبغنىرحبتا.لهاللمال

.)9(بسرعةالهمأموا

تجاهباشاأسعداتخذهالذياللامبالأةموقفمنالدمشقيونودهئس

اضانياجمادىوفي.ذلكفيساعدالذيفضحيوتجاهعمهأموالمصاد!ة

دمشقعلماءبحضفاستغل6استا.لبولالىفتحياستدعي11571744/آب

الىالشكوى"ارسالعناعداسماسرعان،ولكنهمضدهشكوىوكتبواشكمابه

السمانسحيدالشيخمثلالعلماءمنفتحييديهزأنويبدش.استانبول

ضدهشكوىأ:سلواالأسثداءفتحيمحارضيأنالأ.عزكلكمعنثنوهمشد

له.آغاالكزلاردعمبسببى6بأيصسلمفتحيوا!ن.استا.لبولالى

،الزرتتحديشتفاقم.محارضيهمنوإ.شقم6قوةأسثددمشقالىوعاد

44،ولهكاضن)سحديةالناسفلقبهسالأكمآباشاأصحديحركولم

.با!ثا)2(لأسمدمزدوجةاهانةهذادو/في6(امرأةأي

بينلهمالثراهيةازدادتكلماوالزربفتحيتحديا!دادوكلما

يسننفرأد!ا،عليهيبقلمش6ذلكعنباشاأسعدواستفادكاالدمئسقيين

سماراز؟لادعلىالجماهيرنقمةاستغلوقد.بالمفسدينللبطشقو/اته

مننهمكمنقذعليهالأهتماموتركيزالأزمةمنجوإخلقالغذائيةالمواد

غلا،علىللاحتجاجالقاضيالىالجماهيرباشاأسعدأرسلوحين.أزمتهم

وتوجهت.المتظاهرينعلىالنارأتباعهوأطلق6القاضيخاف،الأسحار

علىللقضا"نق!كافاستغلباشاأسعدالىبأنظارها6ذلكبحدءالجماهير

.الدفتريوفتحياليرلية1نفوذ

واعتمد9011/74696سنةفيوبفتحيباليرليةباشاأسحدبطئس

مندشققلعةباحتلالبدأوقد.الدالاتيةمنقةالمرقواتهعلىذلكفي

ئيسيةاشا!رليةاقوةوكانت.7469آذار9115/79صفر22فياليرلية

س!،،ل!!+،7.3*76-73:انظر-1

.3،287-.المررسلك،المرادى؟142-ب413البديرى:العر-2
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بابفياليرليةتجمعوقد.سا:؟وجاسوقحيفيوبمفها6الميدأنحيفي

سوقبمهاجمةخدعهمبا!ثاأسحدواكن،الميدانحيلحمايةأجابيةا

أحمدالحيهذازعيمشهرب6حماية:الأقل!ثأنآالأقلا!،وجاسا

حيثنالميد(1حياخضاعالى6ذلكبحدكاباشاأسدداوالتفت.القلطقجي

.الشامسلطاتنفسهاغبوالذياش:بزعيمخضريبنآغامصطفىكان

سوقعلىهجوعهفيباشاأسعد.لجاحبحداحياهذايرا!يةالذعر1وأصاب

باشاأسحدعساكر؟هبو6القتالاحتدام1قبلعهالمدافعونفهربكاجاسا!ش

علىذلكبحدباشاأسحدزقضى.بحضهااشهدموافمهأ:إخمسمائةحوالي

تحتالحاهـاتوأئمةمشايخذلكفي:ساعده6المدينةفياباقينا6الأشقياء

.الحقوبة)9(طائلة

منالدمشقيونسرفقدباضاأصحدعساكرأحدثهااشتيالفوضىشهـغم

عظيمة.هداياالسلطانعليهشخلعكاالزينة1باقامةباشاأسحدوأمر.عمله

بعدوعين،وزيررتبةالى،الأثناءهذهفي6بإشاارويناءسعدأخوه:بىتجي

دولاغابيااعادةالسلطانمنباشاأسحدوطلب.طرابلسعلىواليأتقليك

.ذلكأ6(لهتمشكالسلطتهخاضحينوابقائهماليراصةقو!لموازنةدمششالى

.0749سنةفيمنهاطردو!أنبحددمشقالى1قولالقابيامحيدوهكذا

آ!!هللورهـتآباثاأسعدخطوةوكانت

ضحم!قدفتحيوكان.1746لموز9599خكل!ضهالثاجمادى59في

6استانمولفيحاميهأنبهماالرلمةمنأتاعهالقضاء10أ!"
--.علىلر!ير

الصدرأنالأمرفيوزاد.9599الأولجمادىافيتوفي6آغاالكزلأردا

منكثيروأيد.شخصيةعداوةبسببفتحييكرهكانبامئماحسنالأعظم

الىباثاأسمدطلب6الصديقيالبكريخليلمحمدبينهممن6دمشقعلمه

بآنللسلطانباشاأسحدوضمن.فتحيمنالتخلصبوجوبالسلطان

سلك،المرادلى؟!7،منجدنشر،القاري!آ16-151،البديري:ذلك--لانملى-1

.4،178-،3،287-،2063-،لدررا

.3،932-،الطتاخ؟ب16،البديري:نظرا-2
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دتحيأتباعتحرضوقد.بقتلهأمراذافتحيثرشةمنكيسألتلهيدفع

.)1(لمقتلهنتيجةالأذىمنكثيرالىأقربائهمنوعدد

فيو!،يتهونهاية9591/1746بينالفترةفيءباشاأسحدوانصرف

وبحد.المشهورةثارهآوبناءنفسهواغناءنفوذهتوطيدالىء0179/1757

الآخلر-تمرد-باشاأسعدتحرضكافولالقالىلاعادةالرلةقوةوازنأن
-..يححت

كاا!يهماواللجوءاليرليةعلىانتصارهماثر:هيمغرالذجم!ازداداالدا

وعاث.لهاالفارينا!رليةامهاجمةخطرضددشقالحماية؟ذاكبحد

عنها.الدفاعأمراليهمأوكلالتيبدمث!قالمحيطةالقرىفيفسادآالدالأتية

عساكرالمغاربةأعادفا.لهالدالأتيةمنالتخلصباشاأسعدعلىيصهبكانولما

فوةلموازنةواستخدمهم،9173سنةفينهاواطر*قدوكانوا6دثقالى

أعدائهم6عودةليعارضواقويوضعفيا!راصةاي!شوام.أررالأتمة)2(ا

ءاأضدحملاتهفيمعهاونيصحبهماباضاأسعدا!سلطةخاضحينوأصبحوا

بحداطائفتهادأفراعلىا!راصةاآغاصلطةأيضآادتوازدا6اصنانجبل

منإفسيهم6ضعفشلهماصاشااثعمبسبب!ولالقابينفوذوقوي6الهـربعلى

الا؟ايملأوااظ!روينارزاالأشرافعلى،وخاصةانسكاتعلىتعدياتهموكثرت

جرتاصطداماتعدةفيا،شراف.وهزمال!يرليةضحفتركهالذياغراغا

المارونالزهـبهاجمإزحين1619/17480فيقولاغابياوبينبينهم

باشاأسحدغيابأئناء17486الأول1161!/تشرينشوالفيدشقمدينة

قو/اتهبمساعدةأعقابهمعلىششدهمكاخباموسىالمتسلمقاتلهم،الحاجفي

بتهمةالدمشقبينمنبكببرالأعداماحكمو.لفذ.قولوالقابيالمرتزقة

ث!و!.وازدادتقولألقابيتوصيةعلىبنا،ذلكشكان6الز.بمساعدتهم

،2-،،16ء1-،المررسلك،المرادي؟181-ب16،البديرلى:انظر-1

أيفنآ:انملرة3،287-،022-321

ولء.3.0ء./3279:م!+أ،+حأ!هه،حا.3،74616.42!هحولول!نأ.ءاهه17.8.1كهـ7ة

ا،3ء8++!امملأ171ه70.1-3

.421،ب2لأ-ب1!،يركيلبدا-2
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جمادىفيجديدةفرقةاجهماأضيفتأنبعد(:لأسيماشجرائمهمقولاغابيا

.،17511)يار1//أ164لثانيا

الضفا?ا!رليةوااررمشقبينابينواضحانقسامدمشقفيالآنوظهر

.أخرىناحيهمن6والمغاربةا!دالأتمةواقولالقابيوبين6ناحيةمن

الشامأبناءوأنلأسيما6انحريبةااغوىاهذدتسلطمنالدمشقيونتضايقو

تحت6الآنقولالقابيومنع.أوحدهمبالسلطهكاذالمثقبللفترة6تمتعوا

وتغم.)2(صفوفهمالىاعدمشقيينمنأيانتسابقبولمن6الحقوبهطلأللة

وأبقاؤهمالمحليينالسكانمعقولالقابيعلاقةقطعمنهقصدهذاأن

وبينقولاغابيابينتعاطفأياقيامدشنحالبالمقابلأنهالأ6أقوياء

بينهما.الحداءحدةمناضافيباشزأدءاررشمقبينا

التياخريبةاالقواتهذهوفوضىتحديصتاجتماعآدشقوقاست

اليرلية6علىبقضائهماررالأتيةأتبجحفقد.بقوتهاالآناعتدادأازدأ*ت

دشمقالىالمغاربةوأعيدءنفوذهممماهـسةشالىا!لمةاالىقولالقابيوعا/د

والفجورالفسقوازداد./13الآنتمديلألهموكثرتكامنهاطردواأنبحد

اللهعبدالشيخدمش!!وقد.)14القواتهذهفوضىلازديادتبحآدشبقفي

ايلول5791/03شوال02وشدان22بيندشقفيأقامالذييديالسو

والزوانيالزناةوجرأةالخلاعةكثرةمنء7429الثانيتشرين26-

.)5(المدينةفي

ومنوضورهابخلافاتهاالقوىمتفاخهاءامنباشاأسحدوأستفاد

!ب35،ب31-1!2،آ28-ب26،ب25-ب24،البديرينظرا-ا

كتابنا:فيالاساثلهذهالتفصيلبةالمراسةانظز

57!"ء،+حء+ألاءك!،+!!!ه،3.".173-916ى!

.ب16،البديركط:انظر-2

.143،ب126،37،ال!دابقالمصندر-3

.آ31،ب92،ب131،311،25،ب13،المابقالمممر-،

برقمالبريطافىالمتحففيمغطورو،اهيةالوحلةفيالمسكيةالنفحة،السريدساللهعبد-5

المتحففيالمخطو!مذاعنأخرلىنسخةاثصا).ب49الورقه:انعلرول.38523.44

.(ول.744ر37برفمالبريطاني

-336-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وفد.اضروةاجمعالىوا.لصرف،لهم)1(*عمهمقابلا،قولانتكابيدعم

اعيستفيدمرتفحةانحذائيةاادالمواأسعار،ابقاءاطحانةاسثيخمعنر"ضحاو6حاشل

كبا:بحضاسضعاهذامن6واستفا.حماةفي"اكانتهما"حاصلاتبيعمن

عنالآخرو!وتغاضى6باشاأسعدمعنواتحاويناونامنزغيرهماضجاكأا

نو!اتتجدأ3و.ا!لاقةااتذاالكبيرةالشضصاتمنخوفأىءالمساوتلك

.اخلاء)2(اءالتخفيففي6اضقديةا11اسملةاصمعرتخفيضأ:اغقراءا

فيإيةالأقتصاا،احااازإها!ا!لأستغلالهذاشدةمنخمتوقد

يننرالمت!راغر.سيينااخجاكأابينيةاضجا!اإلاتالمبانموبسهبآنذاكثمشق

تجارةنشطتو؟أررمشقبينااضجا:اوءاجنوبيةااشامابلا!ساحا!عاى

باشماأسعدتأمينأنكما.عليفااطلباأكأدا!ا%ياررمشقيةااصنسوجاتا

التجاثعدداضافيبا6ازداءوأحجاخاشجعمجيء،ءكدهطيلةاحاتالسلامة

بهذهاضحىاكأةاازدهاشم!تإمش!تاستفادتوقد6احاجااغافلةإلمرافقين

.)3،انماصبة

المثمهوشخانهبناؤديدلو6اشمنمرورعلىباشاأسحدهـوةوازدا*ت

الناشطةيةإأ،قتصا1ا،احااعلى،7539)4(-1669/1752فيابهـشريهافي

منآثتيرباشاأسعداشترىق.ذأكمنباشاأصمداستفادةعاىش6ثشقفي

،ا!فمااآللأسرةآخرمركزأالآنأصبحتاضياإشقفيالممتل!،ت2

لمنفحةأهليشقفالىممتلكاتهأظبوحول.أمحرةشاحماةبجانب

سنةوفي.باشاسليمانعمهالأموامثحادرةبنفسه:أىأنبحد،)15يتهذش

اصز:رجه6افيالمشفورقصرهببناءباشاأسحدبدأ1163/9174-0175

،احما:ةاوقتالىزعةفيآيهأتىوقد.اخايااحامافيبنائهمنوانتهى

-2

.ب25-251،يريالبدنظرا

.آ41-آ04،ب38،آ36،آ03،ب222،92،السابقالممدر

ء"+57!!?+أ،55"+!!ولح،18700.3-.018:كتابناذلكحولانغلر

دمئسقفيالغناءالروضة،الغساطلينعان؟18،بريك!ب42،ب41،البديري

.011ص،9187بيرو!،الفبحاء

.آ91-ب18،البديري
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فنيةامكا.لياتوجندءاجهداشالمالمنكنيرآبنائهعا!اباشاأسهدشأ.لفق

.9(ارزاكإكبيرةيةاقضصا!ءواهـ56

أخاماوالأةأحدلهفامإيعالناءمحر!لاشاأسعدقصمللا.15
...هـس..هـ3

محلياوالقصرأ6العثما.ليا!مهدافي6اشامابلادتشهدفلم.إيينإعاا

اعشخابيااضانيابشيرالاميراررينايتشصرباستثناءءاضخامةإ!ذدصئا!

كو.لهفيباشاأسحدعنبختلفهذابشيرأمير9الماكنو(7889-0184)

يخبقىو.لبنانجبلفياحكمابو.اثت!ااحثمانيونأاترفحاكمةأسرةيمثل

علىبناؤهويدل.استما.لييناا،لأة1أنجيةبينمتيلبدونباضاأسحدقصر

فيأمضىأنبحداشامافيأسرتهمعباشاأسعدبلغهأسذيااخفوذامقدا:

أشحريةاالأبياتأنبالملاحظةاجديراو.سنةعشرةأ!بعحوافيحلاءكا

اسمءيبدوكما6لأتذكرالقصروسقوفجدهـاتعاىالآتالموجودة

عليه.الدةنحمةوذكرباشحاأسعدبتمجيدت!ضفيش6اءشمانيااعسلطا!ا

انسلطاتلذكرأ!تدكأيجياوالأهمالباشاأسعد.لفوذمدىعلىذاكزيدل

فيالأمركاقكما،اسسكريةاستوحاتهأخبا!تسمعتعداماونياالحثماني

6سباتالمطهذدلمثلتز.لندمشقتحداءاش.إغا.لونياسليمانا!سلطاتاعهد

بينوشناتاصلاطيناأبناءبولادةا،حتفالعلىالآنزرنتهاواقتصرت

المناسبتين.

زالمزاهـاتءوالمدا!سامحجوامعامنكيرأةاشاأسحد:أصلحكأمملقد

ارإبناءاجهاونسبءشيخوقوخانوالصرةحماةفيخا.لاتعدةبئىق

فيخاصة6ا،لاة1منوغيرهبا!ئاأسعدأننلاح!واعننا.حماةفيكبيرة

جوامعأيةيبنواا3كادمشقفيأبنيةعدةلثدواا!!ين6عشراكامنالقرن

انذيا!سنانيةاوجاهعباثاإرويشبناهالذياررهـويشمةاغراهـجامععلى

يفسربماشش.عشرالسادساغرناءتاضنا.ليااضصفافيباشاسناتبناه

ا،اسمة1والشهرةالمجدمناررهـجةإنفس.ببلغنم!شلأءمنأحدآأنذاك

-نهناكيعدا3احقيهقةاوفي.باشا)2(وسنانباشاد:و.لشنا)كااكتي

ءط+حح+أ!35!،5ثه+ة!3،!لاح.18100-182:كمابنافيبنافي"تفاصيلانظر-1

.152صانظر-2
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لأةا!الأثكاكأ6اصيناوااهذينءكدتلتاضياا،اعدوضحففترةفي6مجال

خناح!بهمعادةعبنواإذينا،أولأةاأغلمبهمأصبحو.أحس!هـياالمدا!في

منال!كلمآلش!،ة6وا-ضفا.لأنفسهمالمالجمع6كلخماسبةكفاءةدشت

عنمشق6قيأسرتهمومجد.لنوذتوطيدفيغناهمومناهحليةاشمض!تهم

فدبا!ثاوشاتباثاد:ش.لشماتواذا.بهمأخاصةاالأبنيةبناءاصريق

الىيحودفهذافيهااجوامعاببناءدمثصقفيحكص!ما*كرىتخليداإأكأا

دمشق.ع!نخ!رباءكونهما

اخوتهءالشامعلىباشاأسحدوا،يةفترةفيءا!ظماآلم!توأثكر

باشانراهيماتوفيقدش.ةاشاومصطفىباشاارريناشسعد،اشااابراهيم

!أ.)91بسنتينصيداولايةعنعزا،بعد17476-9159/1746في

حتىفيهااستمرو6طرابلسعلىشاليأ7469فيعينفقدباشا3بئارراسعد

اشعامفيعينأنهش.لبدش.-إبعاىواليآعينحإن1649/0175-9175

استمرحجثطرابلسوالأيةالى1753سنةفيو.لقا!6صيداعلىاتافيا

مخوقد.ا!ترةاهذدطوالاجردةااماىةششغل.1756سنةالىفيها

شأ!!ء1753-1166/1752في(بيلربيي:تبة)طوخينمصطفى

1689!/1755سنةشفي.-اجرإأحمايةفيباينت!ينأرراسحدأخيهةحساعدة

شصيداوطرابلس6الشامولاياتأ!ظماآلحكمشهكذا.صيداعاىاجأاشعين

فيكااستانبوذفيتجريكانتهامةتطوراتواك!ت.0173سنةفيكما

ا!سلطاتاوفاةفبعد.الحظمآلمنالولأةمصيرعلىأئرتشقد6اغترةاهذد

سلطةاز*ادتكااصالثاعثمانالسلطانواعتلاء7549فيا،ول1دمحمر

وذس.لا!ثالأسحدشخصآآعدش.كاالذ.أأحمدآغالأ؟ا،1 لىي!و!صتلو!
مرورهحينمنا!حر-سبهءضابةيوأ،نملأ.لهباشاأسعدمناستاءآغاال!لأرأن

موقصع!صم!عاى40176ش4في6احجا!االىطريقهفي،بدشحق

فعما!بالكزلأهـآغأكثيرآرحباونيا6غزةحاكمءمكيابنبكحسين

فصلها6أنبعدء1756سنةن!أولاالقدسعاحاحاكمأوتيينهترقيتهعلى

.6،481-،لطباخا-1
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نآبعدكاأشاماو!،يةعاىالتافيأ!امافيعينهثمءإمثقعن6يبدوكما

.اغدس)1(إاجهااأعيدت

21//0791أصانيا!بعآخرفيأشاماية9ومعنباناأسحدعزل

بواليهاحلبفيواصطدم.حلبولأيةىلىوعين70176اظفياكا.لوت

عينشاكنهاغمامافييخلفهأتمقر:أكاناتياكاباسثا)2"!اغبالمعزشل

أححبحهكداو.اشاماعاىاصآوامكيابنباشاحسينشعين.أعظماصدهـأ

أسحدأعداءمناستانبولفيآغاإ،!أ،:وااجديداأ،عظم11امح!حدشام!!كا!

.وصيداطرابلس:لأيتيعنأخوأدوعزلءبا!ثا

تخفيضالىفعمدكااستا.لبولفيضدهانقمةابازديادباشاأسحدششص

1 وكسب.أخاصةاعنابرهمنبالمؤنزوإمالمدينةوكاحطبفيأه!!

عزا!هبنبأ70796شباطفي6سماعهملدىفتا.شا6ا،اسسكا!ادعمفياك

لآأنلوكمااغترةوبدا)3(بالقوةشأبقو-،6مصرعلىحلبثتييييهعن

باشاالدينسحدعينوفد6نفوذهمبعضعلىالأئقاءفيسينجحونالحظم

ايلول25فيشلكن.اموصل)4(اعاىباشمامحصطؤ!أخوهواعثمرسعلى

احتجاجاتتجدوليم.سيواسعلوعين6جديدمنباشاأسحدعزل1757

.اعحزلاقرا!لالغاءوحلباستانبولفياممعظمآلمحاولأتا،ةاحلبيينا

لقيلل،!ا:همشاونصحهكما،اطمقا:مةالسلاحالىلا!ثاأصعدللحأشا
....-م

فنا!80176نيسان"1171/14شمبان5شفي.اضهايةأحتىالمطيعا!وافيا

.اكثيرةاا،أمواكأة6مصاذلكتلاوءلةالدوبأ!الأ.لاضولفيباشاأسعد

---

تحريضهباشاأسمديقتا!سببأن6غيرهاوفي6مشق6فيشاعلقد

مثيكاابنضاح!سينخلفهعهدفياجردةااحاجاقافلةعهاجمةعلىالبدو

ءط+57!!?+أآه4!داحفى،ول3و.00-"4.22ه:كتابناالظوراتهذهحولانظر-1

.وللا"،اء33حفى+4!لاا!!ياأ+3031لاآه"ه"هع)ول2لأ..4150+5.1،+ه:نطرا-2

.1734?07513ا)."ه!مه-304.ول.03

.طهـ.!ا!87:،?اول.0،1757،3.22ءاول.1757،3.26.!.ل!ا!4ر3:نظا-3

حهول؟!،+4أ+هاهس!،7.751.403

.!3،32-،لعنباخا!آ47،كطيرلبدا-4
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دط!ض-

اررمشقييناإؤ.خينامنكتيرالتهمةشذكر.عزلهعلىأحتجاجأوذا"ب

البدوهجومحدثقدو.مثلالبديريآخروناصمتألزمبينماءغيرهمو

فيء7579ايلول0117/5الحجةذي02فيالجردةعلىصخربنيم!ت

1719/صفر01حوافيفيالحاجقافلة!علىءومحاتاغطرأ.لةأبايئالمنطقة

ا!هجومشكان.صبحشذاتتبوكبينالمنطقةفيكا1757لا،و1شثمرين24

هذهمتاىتحدثولم.اغافلةوااجرإةاتقريبآأبيدتبحيثاضدةام!ت

اصصيبةا!ولالسلطاثفارتاع.اسثمانيااحهدافي6ذاكقبل6اكا:ثةا

ية.اعسكراسمحتههيا!ا؟بحدالآ!ا،شيءكلكانتارر.لنةاأذسممتهشالأسيما

ازدادارزياباشاأسعدعلىووقعكاالمومايحملهامناسبةضحيةكلنفبحث

شكان.بينهمأ،بتهائهاحلبيوناوثاركبيرةد!جةالىأاشاابلا!فينفوذد

أحمدشا!،عظماصد!اباشااغب5أضهرهمشكاايملبولف!باثاأسحدأعداء

اصتغلالعلىاحسلطاتافشجحوا6باثاالأسعدتلكمد؟اغاايمأ،راأبو

وكا.لت.اكبيرةاثروتهرة6لمصاوذا!ككاباشاأسحد!،تهامالحاجكاكأثة

باشاأسحدأموالكترةمنبلغوقد.المالالىماسةبحاجةآ.لذاكأررونةا

بصورةءوزادتكاالنقوثسحرفيتبديلاأجرتالدوا!ةاناصصاد:ة)1(ا

.قيمتها)2(من6عامة

آ.لذاكجرتاختيالأحداثباشاأسحدعنالتهمةينفيومما

توفي7579الأولىاتشرين1171!/03صفر16ففي.استا.لبولفي

ذلك6ءنونتج.اثاخاامصطافىأخوهشخلمهكاأثاصااعثهمانا!سلطان11

نفيا!سنةانفسمنصفر24وفي.الموظفينكباربينتبدلأت6ا!ا*ةكا

.صودرتقدا!هأمواأنوألثيمءرو*شالىقوفأبوأحمدآغااعشلأشا

الحاخقافلةعلىالهجومأنبا،ووصلت.أعظمصد.أباشا:اغببقيوقد

وكا.لت.وجيزةبفترةالثالثمصطفىاسملطانااعتلاءبحداستانبولالى

وتدفقاخذائةاالموا!أسحاشغلاءبسببضحبية.لقمةآنئذاستا.لبول!تحم

06-!ه؟لريك؟!51،البديرى:مثلاانظر-1

كهـ.س!.ا!88:ولاح!،ر7381.3.1

2-الغلى:

0"!..3.!04/79:حهول!،3أ،ولهولاه،ح75818.6.1ؤءولولولح،حممو.،7؟2"26
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منكنيرتبديلالى6للشعبا!ضا*كااسلطاناوعمد6المدينةالىاغرويينا

1171الأشلبيعش15فيقوفأبوأحمداعشلأهـآكاا!لوالى6أموظفينا

اسفيارأسهعلىعلقتالتياطوحةاعلىوذكر.1757اضا.لياتشرين/27

اتحوياالشامحاكمعزلسببكانآض!االثزلأشأناجماهيراأمامعرض

ثناءأالحاجهوجمأرزيام!يابن1باشاحسينصنيعتهوتحيينا!خلماباشاأسعد

اشتراكهاضهمةض!نيش.لفيالمعزولباشالأسعدمديحهذاشفي.اما!شه

اصد:االأخرعدودلأتذاكمنباشاأسحديفدخمو.اصدوابتحريض

بمدباشاراغبسلطةإتاازإوقد.قويأالأيزالكانباشا!اغبا،عظم1

لى،شيلاءباشاأسحدضدالتهمةودبر6آغااعزلأ!امنافسهمناضخلصا

الأول!.ا!د!جةباأ!هماكل

علىاصدواهجومالىأدتأضي،1أحقيقية)1(اسبات111أما-

الىاصرامالدفععنباشاحسين)أمتناعالىفتحزىاحاجاحافلة

شقلةالمياءوجفافأغحطاشدةمنفيهيعانونأصدوا!أنوفتفي6أبدوا

عمليةمن6باشاأسعدولايةمنذ6صخربنيقبملةاشبهحا!والىءالمرعى

صخر6لبنيكبرىخسا!ةالىأدىمماءلهماجمالاتأجيرشاحجاجانقل

يته9اشثناءأءبارلماأسحد.-وكاتعناحتجا"جهمالمتحبيرالآنالفرصةفتحينوا

منطقةفيصخربنيمثا!أصغيرةاا!بائلاعاىقبضته6شدقد6اصئحاءاعلى

مثلال!سيرةالتكبائلالىتود*أنهحإنفبءحوهـانفيفضلزبني6اصلقاءا

أستحلتولذاك.احجاش)2(افيحرببنيو6ا!سوريةااصاديةافياعنزةا

أتيحق.اشامااخير-لمطةعلىاضئو.باشاأصعدعزلءخاسةاصغبرةااغبا!لىا

كاقانه"المراديوصفهاونيام!يابنباشاحسينضعفبسببذاكلهم

6أهافيغزةمنباشاحسينقكان.؟)3"زا!ةاساشهامةعنالحركةبطيء

وأصبح.ضحفهمقدارشعرفواعذاكقبلالمحلونالبدشمحهتحاملشقد

اووجفىكتابنا:قافلةعلىالهجوموالىباشاأسعدمقتلالىأدتالتيالاحداثتحليلانضر-1

+"حء735أولحء5آ!!ول،ء3لا222-312.702-402.00،5

،.-ير89)-55؟:السابقالمصدر،بالبدوباتاأسحدعلا!ةحواطان!-2

.2،61-،الدررسلك،المرادي:انظر3
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حممضبنوفاتكزكاجدارةتبدواحاجالقافلةوأميرأالشامعاحماأجأاوالآت

الف!ا.لية.السلطاتمعحسابهماضصفيةالفرصة

ى!لوقد.احقماآلإخفوذكبيرةضربةباشاأسمدعلىاغضاءاوكات

باسثاا!يناسعدأما.نفسهاسقت،1فيأطواخهمنجردوباشامصطفىأخوه

القعدةذي19فيوتوفي6.لفوذهمنكئيرأفقدواعضهءبأذىيصبفلم

أ!خهـمءاآلا-كامنآخرجيلانتيىهكذاو.1762يرانحز91/3دلأ5

باشامحمديوصلولم.باشااسماعيللأ!أوكلنأفرادهجميعوكات

اششاماالأيةوالىءالأسرةهذهحكأممناضالثااجيلايمثلارزياكااحظما

دكأجةبالفاأسعدبحديبلغاما!ظماآلمنأحدأل!نش.9779سنةحبتى

شبسبب6ناحيةمنامظميةاالأسرةضعفبسبباجهااوححلاكتيأضفوذا

كي6المملوبكثعلياسمراظاهرفوة9ازدياتجاهعامةاشامالأةوسلطةا.لخياكأ

.أخرىناحيةن63ا!اجزااباشاأحمدثم

ظاهر.لنكلوذيادهـإلأاستنادتثناءأاضالأبد-.العمرظهرسيطرةصصء..!كا

الشاابلا!في6اسسلطةاعلىالصراعامحجةاسمر!هه!محاا

،وصيداالشاموءلاةايمصاهروخاإلةوالمتاراشهابيينإالأمراءبينءأ%نويبةا

ضاهرتمثنكيفاضتفهمشذأفىططءاغئاتاهذدحسفوفذاخاطا!حراايضأأو

خاصة.نماصفلسطينامطلقهاالتفلسلطة!ماالىأهـحموليام!تأحمرا

،.بتهشأواخرفيءاشتبكا!ظماباشاسليمانأتكيفذكر.لاشقد

ابنمناطقعلىاعتدائهبسبباحمراظاهرمعقتالفي6االشاعلىالأولىا

ا!مراظاهر،استفاد0باشاسليمانلأشرأفاخاضحيناجراتوابينماضي

قىتعاشبحإن،1741-7389بيناعترةافياشاماولأةتبدلسرعةم!ت

انشغالومن6باشاوعليالمحصلباشاوغمانالبستنجيباشاحسيناسلأيةا

منقولاءابيابطردالثانياواليوا6ضدهاررمشقبينابثورةالأشلاا!وافيا

ظاهرخاومعليةمعاليراحةبالمصاعلاقاتهاتصفتفتكداصثاصاالوافياأما.اشاما

حتى9174فياشاماعلىاصانيةااطمرةا!ظماباشاسلبمانعإنأتوما
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هذاويتفؤ.يالمروظاهراسنانجبل*ششكأضداغتالااستمناف1الىعاد

ا!حليةااغوىاعلىقبهضتهتشديدفياضقليديةاباشاسليمانسياسةمعا!وقفا

.المدت)1(س!انمعاضسامحاويفالفي

بسببلبنانجبلهـوز6ضدحملةة6بقياولأيتهباشاسليماتوبدأ/

ممهمءاحتصافقد6إولىالأيتهةفيحدثوكما.اصقاعاعلىاعتدائهم

)2(لأ!:المالمنكبيرمبلغاغاءءاعقتاليبدأأنشبل

كانالذياسمرأظاهرلأخضاعجهدهكاملباشاسلي!اتوجهثم!

فيشتحصنهصفدمنطقةفيسلطته/1!ديادبسببباشاسايماتمخاوفبختير

تتعاكتي.لابلسمنطقةعلىاعتدائهبسببشأيضاءإ!هـحناوطر.لةفلحتي

6صمدالاةةاشرافتحتتقعطبرية-صفدمنطقةأنو.غماشامنمالأةو

قبلمن6اشامافيباشاسليمانحكمعهدفي6أولأ.لةاهذهاشضالأنأ\1

ع!هماالىافياوااهذيناجوءق6باشاأسحدأوباشاابراهيم،أخيهأبناء

سليماتوكان.باشاسليماتعلىأصةالمسؤوأغىاءظاهرضدلمساعدتهما

علىلانفاقهاصيداولاةالىبانتظامالميريأأموالهرضاإيدفعبأنيهتمباشا

في3دشمقمنكبيرةبحملةباشاسليمان،وص!جاحاجاجرإةتمو.لل

ذعكو6طبريةفيالحمرظاهرلمحاصرة1742ايلول5591/3شجب

ببمضءدبنانجبلأميركاالشهابيملحمالاميرشساعده.اررورةابمناسبة

بنيبدروبنيصخربدويضأأباشاسليمانهـإعم.اظاهراحدائه.لظرأ6لهفو

ثشليبا!سدصانشوا.(ضاإهر)معخلافعلى!ا.لوايناونا-

..ى

واضطركاأشمهرثلاثةمنآطايملقربحضتآ.غم،طبرية!لعةاحتلال

ونيس!الحاجقافلةخروجموعددنوبسببدمشقالىالتراجعالى

.!032321،32-صانظر-1

"آ2،البديري:انظر-2

.ول.!ا!2501:لأع،س!0174.8.91.4لأء5،ء11.01.4)174.

؟آ8-ب7،لصماغاعبود؟آ6-آ4،يريلبدا:نظرا-3

.ول.!ا!أ6+ه:لأء3،ء17429.91.4
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.طبررة)1(قلحةاحتلبا!ثاسليماتبأن!مشقفيآنذاكشاءما+صحيحآ

.لفسهبتقويةفبدأباسثاسليمانانسحابفرصةالحمرظاهرواغتنمأ

نيتوسطودعمهاكسبصيدافيالفرنسيبالقنصلاتصلأ.لهمصا.يأعسلاس

والحا!عليه!اإلحملاتش!تمنالشاموايلمنعاغمانيةاا!سلطاتااررىله

وتردد.ظاهراحاصافيهاليتوس!استانبولفينصيالفرا!سفيرباا!كنصلا

المثيصصيغخسبذأنكما6استا.لبولفيأثائريعتبراحمراظاهراكلأنذفيا!سفيرا

ا!لا-صما6اجنوبيةااشامابلا!فياغر.لسيةأاحالممصاوسيسيئءباشاسليمات

ومننهأومة6البقاعا!اسمراظاهرمقدهـةم!تبحدايتأكدشالما!هـنسيهيئاوأت

.باشا)2(سليمات

مالدفع.:ففوااكلذلناعامل.حللةمتاوضدوهرضإضدءاسلتلاناإامر1
علىبماء،لالهلحمله،اححا.ام!عو-لهبددءباساسليما!وحرج

الأعيراباشأابراهيماستنهض0و.الحظمبا!ثاابراهيم،صيدااسافيالميري

يشضكا3ش.هزيمتهممننوتص!ءا،اتماوضدلمساعدتهاشهابياملحم

عهم6أشهابي11الأميراصهـيمةبعد6عما!با!،المتاولةبقتالباشاسليمان

مصعدةرفضأ!بحد6!أقتالفيمحه:اشراكهـمجانبه3الىكسبهمعلى

ميرا"9فوةاشدياديخثىتباسثاسليمات!أنويبدو.اصهاشهابياا!لأمير

بمهاجمةبدأ*لم.المتاواتابىفقرب6ظاهرالىاسةالمتاشواجوءاشهاةيا

باحملالباشاسليمان.لجحو.لو.ظاهرأخوتحصنحيثحناديرقلحة

*هـأكنهفيهاالمحاصر.د!ت1وأرهبطبريةقلحةعنالمؤناغطعاقلعة/1هذه

1743)3(.آت25//5699شجب4افيفيحوايةفربطبربيةأويةقرفيتوفي

،الصعدأءظاهرتنفسث

ء"+57!!ححولأآه،3،،15!+!ه."157-158:-لمابنافيبالتفصيلذلكمحالجةانظر-1

ول.!.!ا042:ح5ولء(فىولنأوله"اح"3741.3.1:نظرا-2

نيلمب؟آ!،الصباغبرد؟آ01-آ9،البدير!:السابقةالاحداثحولانطر3

،3-،الدررصلك،المرادى؟!6،ضجد5نئ!ر،جمعةابن؟63-162الصباغ

ع!مخطه،نالزطنزمة؟678،(54!1)،148،ض!،المنير!11،يكبر؟184

جبلتاريخ؟32-!2،\-،لب!ان،ضهابحيدر!ب36-آ36،باريس

.ول.!ا!ا6+ه:لا-حم!4،ح.02.،1743:يمأأ:ظرا"ب6،وزالدس
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ضدسلطتهبتوطيدا!ظماباضاأصدا.لشغالم!تاحمراظاهرواسنفاد

فقوىء1746-1743بينالفترةفي6دمشقفيأررفتريافتحيوا!راصةا

،اآ*مشقفيالموقفشهدوأصبحذاكمنباشاأسمدتفرغوحإن.نفسه

الحمر6اظاهرتحو6باشاسمليمانعمهاتبههااضيا6ا!نفاساسةيستأ.لف

جبا!*!وكأعاىقبضته!ثد!حينفي6اسلميااخحا.بش!اموقفمنهارخذباط

احسياسه؟اهذهأسبابهيفمانبناتلأ

مماطلتهبسببامااصنانجبلأميرضدبائاأسعدحملات:تت!-لقد

الغنيةاصقاخامنطقةعلىالجبلس!-انتعديبسببأوالميريمالفع6في

اصناتجب!آميرمنالميريمالجمعمسزواجةأتشهـغم.اشامالأةاساخابمةا

07496فيكااصسلحلا!اقبا!منباشاأسعدأمرفقدءصيد/1شافيعلألقعاىتقع

وتوصنوا،ملحمالأميراضدح!لةفيشطرابلسصداةولم9الىإلأنضمامبا

اكحملة1هذهأظهرتوقد.9(المتأ-رةالميريمالبدفعمعهتسويةالى

بمهاجمةفردواأحملةامنهؤلأءواستاء6ا!!و:اضمفباشاسعد!9

باشاأصعدفمع!؟فناء6دمشقمنهربوايناونااش:ببعفم!أتكما.اصقاعا

بصحبتهماوشعا*ءتلحوقآلوخاصة6!اسدكأوابينملجأوجدو!6اجةللير

جصادىفيارر:وزاضدأخرىحملةباشاأسحدشمتاطذاو.اضساءاركدإو!

انجبا!افياحصا*اموسمباسثاأسعداستغا!قدش.7479يا:1/أ016لو119

مرتفحة.بأسعا:دمشقفيباعهاثماحبوبا6!زءصا،اغرىاقواتهفنهبت

هناا!رء.إخساءلاعتو6عسكرية:ةضروا!دواءشتاتلافاتصحيح

تصلوام.شالاثراءالمصادرةبقصدمدبرآأحملةاتوفيتي!ننماذا

باشا.أسعدتأييدفيصيداوافيمماطلةبسببزارر:وامعأتفاقالىاحملةا

بعض6اسنةأنفسمنكاآب-/تموزرجبفيهاجمو!بآنارر:وزاوهـ!

شحدت6آب49/شحبان7فياطما!تاباشاأسعدوخرخ.ابقاعاقيهـى

1116/سنةكلنتصففيارر.وزأوهاجم.اغريقين)2(ابيناصاباتعدة

.ول.!ا!اه26:لا!43،ع.1174301.22نطرا-1

.آ23-آ21،يرىل!دا.لص-ا-2
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فياش:بمع6قليا!بعد؟واشتركوا،اشبدانيمنطقة7489منتصف

لمالشخابيملحما،مير1أنالىهناالأشارةوتجب.اشام)1(اعاىا!جوما

ا-سلات01قوبحضكانتبلكاا!جماتاهذدجميععن1مسؤقايكن

يؤكد:مما.ا-ز!بوتأييداسقاعاكابمهاجمةاخاصةاايتهاعلىممم!ؤو،ءتنفر

الملكعبدوآلتلحوقوآلملحماالأ!يريبنحدثارزياا!ونفا6!اك

كأغبةعلىهذا:يدل.لهمأ،قتاالىإىأارزيشاءهـبلكحما.لتهمبممبب

ذعك6بحد،تحدثاموبالفعا!.باشاأسعدمعبسلاماحيشاملحممير9إا

بنيتهبتشييدا،ا.لشغابسببالجمبا!وصكانباشاأسحدبينهامةأماتااصحماإ

مصطفىأخيهتحيينا!سلطاناالىباشاأسحدأنطلبكما.مشق6فيالمختلفة

حتىيتحققاماصناتجبا!أمراءعاىاطوقإا،-كامصداولأيةعاىباءحما

باسثا.أسحدلءكصلأسنتينقبا!أيكا7559

اررعمبيروتالتزامعاىإحصولابمحاوا!ةرهبدوملحمالأميرانشغا!و

الخضوعلقحلوتإشاأ3.سارزاواتماولةاءويأحصهـ11اظاص!تجادد009
...يحوم..!

جبا!فيأإحليينالمشا.تبين!لحمالأميرسلطةأتكما.لبناتجبا!!لأءراء

تآخرههناومنكابانتظابمالميريأموالا،يدفحوااح!و6كتيرأضمفتقداصنات

عه،سيتيحتبيرشاتهـاماعاىحصوا،فانهذاشعاى.اظاررشاالىإفمهافي

اضافية.ية6اقتصا!مواشعالمحااحصولا،منهسمرخيهاسذياانفوذ11بجا؟ب

الأميرالأيحصلفلماذا1746فيع!،أاختزاعاىحصلقدحاإهركاتواذا

سنةحوانيفيذلكمدحمالملأميرتماسفحلشبا؟.بيروتاماكعلىملحم

،2(9174.

المحليينالمشايختجادنفوذدعلىالأبقاءمنملحمأ\مير1تمكنلقد

.،ولمتتحاظمأخذتضددالمحليةانقمةااممنو.بينغالتترفةسباسةباتبا

ملحمالأميرمرض!!وعندما.شديدبضظالأالميريأموالا!س!!اناا،يدفع

.ب26-آ26،آ24-ب23،السابىالمصدر-1

بى،لدايوسف؟2!،2-.ياقشه!4لأ،1،04-،لبنان،لخهابحيدر:نظرا-2

.7،937-:انظر،.!1ه-3!18بيروت،اجزاء8،يةرسهتاكأيخ

-347-

http://www.al-maktabeh.com



عنصوهـا،مير:أخويةوشجحوا6!ذاكالمحليونالمشابخاستغل40796في

الى6!اكازاء،ملحمالأميراضطرش.مكانهسويةللحكمأحمدو،الأمير

ا.هـقسامآللأما!ةاختيا!همايحكىش.مكانهاطحكمأخواهواختير،ا،إ،ستقاا

:ف!ر.الازقسامهذاتدعيمفيحكمهمازا*وفد6اصنانجبلمثاتبايئ

جانبا،رو6علييرأسهواصياجنبا،اأ!ىهـبا:رخيسيان-كأبان1/\ثناءهذهفي

.لسبةكذأكاحزباشسمي)عماداصسلاماعبد:.سأصهاشيزب!ياحزباو

د:استنافينقساما19اهـهـهفمااسنرىو.()1(اسسلاماعبدجدهوويزبكاله

احمر.اظاهرذأكمناستفا!1وقد.التاليةالمفترة

جبا!!!ىوعاىحملةمنأكثرء:أيناكما،باشاأسحدجر*لقد

من6!اكيفسرش.احصراهرضاإعاىواحدةحملةيجر!ا3بينما،لبنا!

شاسعة6منطقة.لسكؤنكا.لوافهؤلأء.ا!!:زاعلىالهجومبسهوأ،،ناحية

ضدحملةعمله.تجرحتىقراممم!تقريةيهاجمأنباضالأسحدويكفي

يثنفلم.اظاهرانسبةبااسسهولةاهذهالأسهـبمثلي!كأشاص!.ارر!شزا

نة6ياثاشأصةهيءأسرةرئيصكانبل6ات!وزامثلطالفة.ئيسظاهر

الأفتهصأ!ية9!المواشاستغلالوعلىالمحليةاغوىاعلىبالأعتما!قو-!ابنتاكتي

مطاجمةقلعتيهاعرشرةبايعنهيظاهرعلىباشا!صعدهجوموان.المنطقةفي

!ون،قبل،اعظماباثاسليمانفشلوقد.حخاوديرطبريةفياحصينتينا

از!ا!توقد.حساديرقلحةبحاصرشهووتوفي6اعلحتيناهلأليناحتلالفي

تجبامقت،هذاوعلى.الهجماتهذد،اثرالحمرظاهروقوةاستحدإدات

الىيزديوقد،ادخاطرةمنكثيرفيهاحمراظاهرضدبحملةباشاأسيد

سلماخه6وطدقداظاهرأنكما.بنفوذءضرا:9ا1الىأوهزيمته

و.!زككءم!4به-هـانماعترفواللفرنسييناضسبةباثائرمجرثيحدولم

4!1،41،43،441-،لبنان،شهابحيدر:الشابفةالاحداثحولانظر-/\

11177ص،شدياقثآ!3-ب38،آ15،باريسم!وصل،الزكلادفئمة

مخطر!،لبنانجبلفينالزطحوادث،التركنقولا:أيضأانظر؟2،0333-

المصدرمذاسذكر:آ02-آ17،الاوراقانظر47240برقم،الظامريةالمكتبهفي

الزمانحواد::يلىكماباخنصار

-348-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


سمريحددأنتالعا*ةصوقد.استا.لبولفييةالمرنرثاشة1/9ءنهتغاضت

قبلوستقبلهمن6اكتزامهاعلىاسمراظاهريسيطراخياإ.إطقافيإقطنا

سليمانهجماتصد.لفوذدبحد6بازديااسمراأك!!ظاصش.ن!يناغرااضجا.ا

ذا!ك6مناغر.لسيوناوتضايق.الأسحا!يحد!:حدهأصبحا!ظماباشا

وافيمنعكاالتزامعلى1746فيظاهرحصلحينأيضأكضايقواكما

اطتجا!ةمرنربأهموئبسيةاشالموانىءبأحديتح!!أصبحلأنهءصيدا)9(

ابتفلوا6الفر.لسييناضجا!امنالأموالابابتزازضاإصبدأوحين.احفر.سمية

ا!علبار،أحثمانيةاا!سلطاتإأررىاجتدخلاستا.لبولفياغر.لسياا!سفيراالى

،الآص!افياصتدخلباشاأسعدالىالموضوعهذاحولالملأعظبما!دكأا!ب

.ظاهر)2(معافةفى-ادل!نلاثاوأسحدا!،عظماصدكأا.ع!ا؟5.3
.-....س..م!!

مععلاقاتهتحسينعلى6الأثناءاهذهفي6حريصآأحهراظاهروكا!

عددعلىقبضأ.لهكماكاانتخلاءإاميرفياأموالفدفعكاإخما.ليةااحلطاتا

الىاستانبولوأ:سا!كأؤو-كمءبمضه!قتلوءم!!*لشمقبإنالها!ار:بصت

ذأ!ك.ألضا.روكا\...اغا.اعاشمحافظةحلاعتهعلىاطتداصا!
!م....خد!!1لودى

اضيا،طبريةمنطقةبموجبهتت*خىأحسلطانام!فرمانعلىاحصولاالى

اغر.سيااسسفيراهـأىهضدو.اضام)3(الأةوشرةم!!69ظاهرعليهايسيطركات

منها،كثيرةسبابإ1ظاهرعلىاغضا،افيا،اررشاجديةعدماستانبولفي

منتمكناعمراظاهرلأقيضآأو،أحاحأاأكثربتكضاياإنذاكا!دولةاا.شغال

نآبحدلأسيماكبيرأجهدآاررواظاسي!طفعليهاغضاءاوان6سلطتهتوحايد

6مالالميريا-هـيدفعاهرضاإأومادا.ضدهباشاسليماقحملاتفشا!كأأ!ت

حتىبقائهمنبألمم!فلا6عليهايسيطرالتيالمنطقةفيوالنظاممن9ا1ويقيم

،1751

.ول.!ا!789:ءول،حع.1.118كهـ17،!اولأهولء!)ز.ول.س!ا!2701.فظرا

43!أع!ح.1112..1476لأء43،ح.6+.17481(*،7حعأهو)ا!ا؟+ه:لا-حم!4،ح.1.28

لأء1751.12.73،ء4ة

34-41،الصباغميخائل؟!2،الصباخعبود:يضأأانطر

علىالرسالةهذهتحتولى).ول.-ا!ة+4:،حاهه+أا+د(3+ءح.191740116اف!

الحر(ظامزالىالاعظمالصدربهابعتالتيللرسالةفرنشيةترجتة

لاآ03،البديركط!ب9،الصباغعبود:انصر
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ا!اءاغرنسيوت11شاضمار.عليهاطقضاءالمثما.بةللد:اظتاسبقتوجمى

.بينهما)1(اضجا!ةالتنظيم1753فيظاهرمعتحى!!ياتفاقتوقيعالىذالمث

كا.لتالتي،حيفاانتزامعلىشحصل6ذأكبمدظاهرسلطةأزدادتو

اسالأةتابحة6أخرىمناطقانتزامعاىحصلكها6اشامأة9اوا،شرافتابعة

عجلون!2(.وجبلحارثة6بلاش.لابلسم!مناطقفياقرىابحضمثل6اغساما

ضابط:نفسهفلتبظاهرأ-جذهاأضياالأاقابعا!اضوسعاهذاشانحكس!

اجليل.ابلادوعكاضاب!شءبلادهاوء؟ا

أسرنه.داخلتظهرالأنشقاقامظاهربدأتخاهرسلطةيا!6وباز

سنتيمنذ6عثمانشخاصةأبنائهوبعضهرضاإبإنخلافاتحدوثيذكرش

ص)3(
ضيقي.لطاقعاصاكا.لتاضيااخلاؤاتاهذهاحنش.1753و1752

وصتكون6اصستينياتافيكاستستفحا!ظاهرشهرةطغتعليهاالتيوا!ترةاهذد

الأسبابعندئذشسندرساوراخاآ.امنظاهرقوةتقويضفي:ئيسيأءإملا

اصها.إت6أالتى

(1)انتائمب!دفيضطرابآ

ا!جوماعن.شمأتالفترةهذ!فيالشامبلادفياضطراباتلمجمدةحدثت

باشاحسينعهدئي6قولالقابي2واجرليةابينالنزاعوعناحاجأقافلةعاى

أمراءبين6إمشقخارجكاالنفوذ1علىاصراعاوعن6مكيابن

الأضطراباتبلغتو.واش.بادنهاظالمتاشصفوففيوءلبنانجبلومئات

اسمراوظاهرالمملوكيبكعليقواتقبلمندشسقباحتلالذروتها

.9779يرانحزفيوالمتاولة

.ول.!ا!ا؟ه8:ء3لأ4حهح(5+ثطأ(ول+،)15ءه075.17.5.1لأح43،ح7.،.075،19:نظرا-1

!ا0301:لأطوء4ا.17337.2(3!اءأا؟ول40++هع!!"4ح+ح،ولحولء!7.4ء74لاء،!ح!+ه

هس!ول3الا4ح+،33ححلالأمح!4ح،ححا!اء"ح"!!ح3اء3ء+ه!++هء!ولحةول،4ء3ءول.)

.آ01-ب!،لصباغاءبود:نظرا2

.681-068،(4591)84المث!رق،لمنيرا!ب93،يريلبدا:نظرا-3
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باثطءحس!اعين01هكيابنباشا-مينءهـدفيالاضطرابات

شبا!2،7579لمه0117اصا.دياإىجصافيالشامعلىءأكزلأهـآغااةحساعي

أساقمة11اغئاتلاااست!إتهـافيمناسبةا،ا1تغييركاقو.ا!ظماباشاأسحدلءشعقب

أثناءكااحامةوااغقراءاأشقا.خصو!الاضدسخطهاعنالمتحبيراشامافي

فيأ!سرايأاالىالاداتهب6حين:أيفىآاثاماالىاجديدااوالىادخول

-ش

الأسحا.غلاءصتءا.لودماعاىاحتجاجبتظاص!ة6علهاطئثتلاءاخالىااصوما
!سحئ-

اأؤخذاصاثاأألىإخهلوا6(واا،عياتوااضجا:اجثسعببأ!سابقافيانحقراو

ث!3اللهلأبا.كا!جعوا"انعليه!وصصاحوا،ا/،عان!جمواوءبدهم

سمبهممنأكنرواو.ا!اكينواغتكراءظلماعاىاحكاماو.لحينوتمنافقوتأ.شم

اخبزاسعروانخفضءاضفتيشإالىراشاحمينوع!د.!)1(ششتمهم

.قصيرةاغترةدامذاكاع!نو.تقريبآاسنصفابمقداكأ

مناذ!ء!وفهمينظمونافبدأوباشاأسعدءكألأ!رليةازاستغلأ

همبدوىقولاغابياواستعد،المطلق.لفوذهمصلبوهمارزي!تاقولإقابيا

ارركاكين.اوأففلت6*!قفيارزعراواغوضىامنأ،حاوعمت.للدفاع

اصخدمواو6أطمباشاأسحد!عايةفقدوايناونا6المغاكأبةا!مودايضآأتمردو

الاوند.اجنودمنبالمرتزقة

آشلىلدأتحتىاررشكأةبااطفاءدمشقباشا-هـحسين.ا.ش 001عا!.أطما

-زيران0117/6!مضان89فيقوداغاجم!واا!راصةابينالأبنباكات

جديد.منتفاقماونيااخلاءأبسببا!رليةاجانبالىاغقراءاقفشر.7579

نية9االدامثا!ممفق6عنارزريبةاهـقةالمراغواتاقولاغابياشاستنفر

بينانقسامبذلكشحدث6(بغدا*الىنسبة)اسبغادةهـا:الموصليةندواعلاش

عنالغريبةاغواتابينو6ا!رلية11.شزعمهااضيااررمشقيةاالمحليةاغواتا

جرىالذتيا!ق!الافياصاباتعدةووفحت.قول!اغابياقيهـعمهااضيادمشق

اضحقيقحولبا6اعدز!ةامنعودتهبحد6باشاحسينيهتموامأغريقين،ابإن

.المحتدين)2(0بمحاقبةاوذلكأسباب

.2،61-،الدررسلك،المرادى:أيضأانظر؟آ47-ب46،البديرى-1

،3-،2،61%،الدررسلك،المرادي"44،لريك!481-آ47،البديري-2

.ب!3،الواجدمطمح،0702
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ها!قيامإمشقفيإننهواتاكلخنلفبينا،لأء1فيالا.لقساميديزومما

قافدةمعخروجهقبيا!كاباشماحسإنومطالتهم،)1(واحدبصوت"الملا

الدمشننهيينكردفيوزاد.المدينةمنانغرباءباخراجاحجاهـ،االىاحاجا

فيلهممنافستفابلقمه!مفياستخداءكاؤنف!ا؟!6اخريمةأاغواتألهذ!

فيأفاموابل6اغلعةاحدودقولاغابياميلتوا3ا!قتصا*يأ.المجال

احةمصاباشأحينمحاواظتجدوكم6اعماهـة)2(احيخاصةو6الأحياء

غيابفياشتباكاتهمااطرفانااشأنفماوسرعا-ءقولاتحابيامعأ!رلبةا

قتاطوقد6ا!راجةاجانبالىالأشراف1قنكل!قو.احجازافيباشاحسين

اءالأعتفاأنباءدكأششاغتالأحدةمنيخففنمو.كلنهمأفرا!عدةلطقوأقابيا

احا.إقافلةعا
ما

119!ما?هذهفي6!اجمواصخرتيبدشا!اغول)3(اسبقوقد!ا

ا!ا-وادمشقاحزتأوعم.تقريبأوأبا*وهمااحاجأوقافلةاجر*ةا

ذا!ك.بعد*مشقالىيحدولم6إكربإصباضاحسينوتمكن.ا،سلامي

قول)3لأ.اغابيشااصةا!رابين،اغوضىاهذدشسط6اغتالاوتفاقم

يدعى،شينا!كو!ييناحسكراالقاثة،1أحداضالثااسسلطاتمصطفىاوعين،

اطفضاءاشاماية19وكاعلىار()5(الغرتحنيو6الجتهجي)أوااشمتجياباشاعبداللة

-

إكتانيكانون9791/8اضانيا!بيع27في*مشقإخا!وكافيهاالةوضىعاى

أ-

-،

.آ84،يريلبدا

.آ84،ب64،يريلبدا!54،يكبر

.143صنظرا

.08،منجدنئر،المارلى؟!45،4بريك؟آ05-آ48،البديري:انظر

عبدثرمانيالش!يالغلبترويح،الوكيلمحمدبنعمر:وماضيهاصلهحولانظز

الاوراو:انظر7.أولأ591،برقمف!بنافيالمكنبةالوطنبةفي،مخطوطجيالجتهباشاالله

جمفز:ايضأانظر؟الوكبل:يلسكماباختصارالممدرمذاصيا-كر:آ12-ب5

،برقمبدمشقالظامزيةالمكتبةفيمخطورو،الجتهجيالفتحفيالفرجيالنمح،البرزنجي

الحاجقافلةعل!ورالحلوانطر)ب14-آ01:الارراقانظر،8724

باختصصص!:المصمرمذاسيلذكر:(81-ب4،كي5بنباشاحسين!دفي

7،لأءولاه317-931!3،81-،الدررسلك،المرادي:يضأأنظرا؟نجيالبرز
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ي!تاونااجنوداتنوشكثرةبسببقوةبمثا!لهدخر:عإت.1758

هؤلم،ءفر!6ا!رايةابينالمشاغبإنعناتفتيشبابداماوصرعات..افقوه

يخوانالىإبا!ثاالمهاعبدودعااسسرايا(اباتجاهاضارأأطا،!تىشأفرأدهمباستنفاكأ

ثمكااشرعيةاصفةا!راسةاضدعملهلأعطا،ا!لماءاوكباشأ\عيان11حضره

كثيروحدث.اليراصةتجمعحيثالميدأتحيءعساكره!أ-!عاى6هاجم

المعاصر6المؤرخقولمنحصلمافظاعةعلىإلأ9:أءوالعنفاعتلامن

آياممنعهدتمااحاماذالمثفينكبةاشامإأهلشانتكبت!ءاصديريا

أك!لهداسمتطيحواو؟اسمآأصة11ذ..عااغضا،01وكا.(1)"كأ
..3-..!رلموى!ليمو

وعبر6احثمانيةااسسلطةاوقويت.احثمانيينااولأةواقولاغابيامنافة

فتح!باشااللةعبدانبقولهذاكعن،بريكميخلأيل6المحاصر9هـخالمز

مشابخة)13مناسباتفيآخرزنرخونءؤاستحملهتحبيرشهذا.")2(الشام

.اتاررشاهيبةشاعادةالمحلياضفوذاأصحابعلىامخضاءاعاىللدلألة

أتباعهأمومظاباشااللهعبدسثدةالىذاكبحداررشحقيوناتعرضش

كاأستحمالخابطلنقديةعملةقبولا!دمشقييناعاففرض!وقد.وجنوده

علىباشاالمهاعبدتجسسوكثر.ذاك)4(عاحااحتجاجآالدكاكينوأغلقت

تآكدو6الأسواقعلىفدار6أوناكتبط6القاضيسلطةوقويت.الشعب

كاالفسادمنكثيرعلىبذاكقضيأنهشرغم.شالأوزانينالموازصحةمن

باشااللهعبدوكان.انيتهوعواباشااللهعبدعظانممنتضايقالشعبأنأ،1

،!قرعهالشحببانصاففنصحوهءبالعلمهولأهتمامه6ا!لماءااباقربقد

.أتباعهأ5((شامظالمهعاىالمرا*يعليالمفتي

ثاخلها.أظهرمابقد.دمشقخاكأجا!سلطةأمنباشااطهاعبدوأظهر

.ب05،الديركلط-1

.52،لريك-2

.173،251صانظر-3

.53066-52،بريك-4

،\-،الدررسلك،المزاد!:ايضاانغلر؟آ04-ب038الواجدطمح.المرادي-5

آ.52-آ51،البديري؟61،66،بريك"آ64،ب62،آ!ه،الوككل؟89
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علىواستولى.اعصنيرةااحساكرواامدافعاتص!"اررو:ةاالى-!خ!فد

ووضع،وحصنهاءاصدوا-بدمن6ءهدمةأ،حافيوكاشت،الكركقلحة

منصهـءآهذاعملهركا!.احاج)9(اسلامةعلىإلممحافظةا!رلةافيها

قريبةمممافةعلىتقعاكركاو"نسيما9أءاصدهام!تالحاجطريو!حماية

هشامة1تدلو.احاجأ5تافلةصخربنوهاجمحيثالمنطقةفي،اعطرانة11من

اكرئيسيةبمهمتهماهـهـاكتز.امهماخضوعهمعلىاكركانمبايراصةا

حمايةالىقولالقابيعا"ا!بعد6احاخاطريقعلىاقلاثاحمايةفي

المدينه.ا!أسواشأبوابومشق6شلحة

أ!لاءكااصنانجبلبأميرأوا!مرابظاهرباشاالمهاعبديصطدماآو

آيضآ،شاحاجاسلاعةلتأمينإمثمقالىاحودةباا؟خماكهبسبب!بما،هـةارروا

فيارراخليةااخصوماتبااصنانجبا!وأميراحمرأظاهرانشغالبسبب

حملةبا!ثااللةعبدأرسلوفد.اضاليااصحثافيسنرىكما6صفوؤ،صا

.)2(صحضبنىهزمت

1758حريرات9791/24شوال79فيباشاالمها2!

صرممصخراصنىلدفرأت!فضءالححا!1الىأحااةسافلةهـأعا
!ص--ص--.--...جسصا

ءحرتبنيشيخ!سولالمنو:ة(المدينةفيباشاالمهاعبدتلقىش.المحتا*

آتجه-!عيطآ6وم!اتكرمةامديةابيناسحلطانيااطريقاعلىا!سيطري!نا

حمايةحرببنياهمالىم!تليثأ!هذمرلمناسبةباشاالمهاعبدفاستغا!.ا!را

عيدءشيخخمقتلو6بقواتهوهاجمهم6مكةشر.لفعاىهم6وتمرالحجاخ

اللهانتصاهـعبدحاش!فد.مثةشريفبمشو:ة6م!حانهآخرو.لصب

ينالمشهورينةالمدعلماءأحد6نجيزخبراجحفرخلدهش6اسحآ)أ"و!ضاءباشا

.اجتهجي)4(ااغتحافياعفرجياخفحا:عنوانهخاص!ابفي

؟آ44،الوكيل"83،منجدنثصر،القاري؟ب51-آ51،البديري:انظر-1

.آ15،البرزنجي

.ب51،نجيالبرز"آث-ب؟3،الوكبل:نظرا-2

!ب05-ب45،الوكيل؟(المخطو!نهاية)آ41-ب16،البرزنجى:انظر-3

53++!ول.ر.71*3-32ر!آ52،البديري"82-3،81-،الدررسلك،المرادي

.همامش،3د2صانصرث
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طرابلس،افيويقوإهااكتيكانالح!ردةاغافلةحضبنوتحرض!شقد

تهـلقرببهمش.اصطدبم6لهمالصر*فع6الآخر1هو6.فضهبسبب

في6اشتجياباشااللهعبداضجدتهوخف.ومعاناغطرا.لةابين،احساا

.)1(

سو1!صحر.هزماو6احجازامنعوإتهطريق

كثيروامتدحه6الحاخسلامهباثاالمهاعبدتآمينهنالدمشقيوقوصرأ

اخالي.11ا!حامافيالحاخسا،مةبا!ثاالمهاعبدوأم!ت.المناسبةبهذدا!لماءامن

أخادوعين6سحيدبنمساعدمكهضريفأءاحجاافيوهو،وعزل

دحاليعئإالبابوافقش،قليلبحدمنصبهمساعدإصتحا*فدش.مآ،انهءجحفر

اضريفاشمكوىبسببأشاميةا19ومنعزلبا!ثاالمهاعبدأنذكرو.ذاك

.اشا.لبول)3(فيضدهمساعد

أصنا.ليحوانيجماادىافيباثاالمهاعزلعبداثردمشقفياصةايرايثراحم!،و

يضأأش6سابقآبهمبطشهشدةبسبب176.6شباوو-اضانيا1173/كانون

إهـلأىلاأخطارمنآنذاكءعامةاشامابلادو6دمشقتحا.سهكا.لتمابسبب

فيمنهماالأشلىاحد!تزتزلتانأقواهاشكانتفيفاإ.ثهاحدوتلاسرالتي

هـبيع6-5ليلف!ال!انية،ث759!االأشلي!تتثر7391/03الأول:بيع8

كانالدماش1أنورغم.نفسهاا!سنةام!تاخا.لياتشرين27-26أضانيا

شديدطاعونذلكشاعقب.غيرهامنأكتردمشققاستفقد6شاملا

وحلب6ا.لطاكيةبيناصنطقةا:شمل6اشلأزلأحدثتهارزيااررما!اع!تنتج

في،حدهاودشقفياوفياتازكانت.اجنوبأفي6وغزة6اشمالافي

تتكد!11736الفطرعبدفترةفيأسبوعمدة*امأرزيااطاعوناأوج

عهدفيآثارهاواكوارثاهذهأخباروطغت.اصومافيفاةةالفبحوالي

شحين.اشتجياباثااللةعبدخلفاونيااطثأثحااباسثامحمداسافيا

طهـ..!!ا:"ءاول،8571.8.28ز!0"..5!.04/79:ح5ول3؟يةأ"+ولهاهء،:نظرا-1

6571.01.71ج+!++ء!"*33.47.

؟آ52،البديري"3،81-،الصررسلك،المرادي:انظر-2

.،؟ءولول!+.71*47-46؟يضآأيخطرا
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1174/6ا،ول:بيع27فياصثام11الأيةومناكاشااباشامحمدءزل

.1(ةبالمصائباقترنتشلملأيتهلأن6اضاساصركا0176اضانياينتشر

اط!سمفياالأحدأثأثقلا.شقل-.لمخقخلاجالننر!علىالمراع!!زر

-117لأااشاماعاى(اصادقا)الكرجيباضاعثمانولأيةمناصاالأكبر

بينا!سلطةاع!عا!احدثصرحيث6مشقخاكأخ*الى،1859/0176-1771

اموقفاادوازإ.يادنةواشا،المتاوصفوفشفيكالبنا!جبلتومئساأهر.اء

.7719-0779فيأشامابلادونثؤفيالمملوكيبكعليبتدخا!تمقيدأ

جيو!جيا(ءبلار)منا!لأصلكرجياكرجيمملوكآاباشاعثمافئوكان

.حماةعاى6قبلهمن6حاكمأعينهارزيااعظماباشاأسعدخدمةفيشعمل

ا!سلطتااعلامالىباشابادهـعثمانءاسهأمواوصو!!تباشاأسعدقتلحينو

فيوعين.أونلكتبعأق6اصابافلقبءسيدهأموالمخايىءع!اعثما.ليةا

كاالثا.ليتشرين6فينقلثم،"2"طرابلسعلىاجآوا0769اصانياكانون

فيواضفانيه،ا،للدواخدملأله.لظرآ6الشامشالأيةالى6نفسهاالسنة1من

.طرأبلس)13علىشلأيتهأ"لناءكااطجرإةأميرآعينحإناحاجاسلامةتأمين

!*حبم.اصرابلسولأبةفيباشامحمدابنهوخلفه

*8،صهص/هـ2-،!.

يطمحونكانواالذينا!ظماآلاشاماعلىباشاعثماتتبينأثاىولقد

علىاسأوا6المظمباشامصطفىأبنباشامحمداجديدامرشحهمبتميين

مملوكآكانالكرجيبا!ثاعثمانشأتلأسيما،ا،سرةتوطدتحيثأاشاا

زلزال،،دممانأحمدمحمدالثتيخمقالط:وأضرارمماوالطا-!نالزلازلحولانظر-1

أيضأ:انظر"347-333ص،(4891)42المترقمجلة،،!1173سنة

؟83-82،منجدنثمر،القاري؟71-68،بريك!آ54-ب52،البديوي

قدصيدافيالفرنسيالقنصلأنيلا!):التاليةالقنصليةالتظريرأيضآوانظر

،(الزلازللتحاضىالبساتينالىلجأ

ول-.!.!ا)320:(3ء!أ!4!أول3س!54حلأ4!!،.2.122لم975،(!ح3أ3،3414!ء4

لأء3س!4،).01763.27.كهـة.!ا!0121:أع+اهه،أ.0176،2.4اهكلق+،أ.01768.12،

.يهـ.-ا!88؟،"ءاول.01761.14ة.0"ع.3.!36/011كا!س!)طهـ:.9173،12.22.0

ولاء0671.4.26،000،ولاءهء0.671.6.31،0

ول.!.!881:ولاكلء،0761.1.82؟ول.ع.!11)02:+3أ؟15أ،0671.2.4:لظرا-2

.آ43،ييولبدا:نظرا--1
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96"أجبرتيةاذكردماصحيشواصس.حسابهمعاىأمجادهوبنىارريهم

هيا!س!بةشهذها.داا!ظماابن!هوهذاباشابأنع!ان،آخرونعنهنتكلهو

مئلا،حدثكما6مشهورةأسرةالىبانتسابهماشخصاشها!قبيلم!ت

الىينتسبكانأونيااشخصاعرفحين6عشرالسابعا!ر!امطلعفي

محمدأنورغم.يهوان)2(بابن،آنئذاغم!اماكباهـانكشاريةأحد،كيوان

اطحصوليسحىبقيأنهالا17636أذا!فيصيدأولأيةعلىعيناسظماباشا

بينأعاضهناشمن.1185/1771فيعليهاعينأتالىاكثاماشلأيةعلى

ومحمد،صيداا،يةشعلىأنجا!،أحديحينأنيحاولكاناونيا6باشاعثمان

فياعظماباشامحمدعلىالأضطراباتباشاعثمانأثاشوقد.اسظماباشا

.اسه)13االأساءةبقصدصيدالأيةة

الشامولأيةوبأهجةاوضيعابأصلهشاعرأكا!باشاعثمانأتو.لبده

قليلبأنه6اصديقاابنكاالمحاصررخالمزوصفهوقد.عليهاعيناختي

أررمشتيينااضقربمناباشاعثمات!لوحاو.الحغ)4(اآلمعبالمقا!نة6الأصل

الموادأسعا:صخفم!.عليهممفراوضةكانتاضياامالمظامناضخفيفاو

فياصناغاواحرفييناعاىاياالهداوأغدقءاخبزاوخاصة6الغذائية

فرخهااكتيامالمظااتا:.افيي6المراعليالمفتيمعتحاونشكاا!،حتفالأت

الحسكريةالخدمةبدلانتكلصو.اغقراءاواضجا:اعاىاسسابقافياحكاءا

أنهكما؟اضيما!وااشعامتأصحاب6قطاعيون9أ1الجنديدفحهكاتارزيا

.)د"الحجاجسلامةوأمن6احاخاطريقعلىالماءبركشاغلااعمر

دمشقفيالمتنفذةاغئاتاعطفالمختلفةالأعمال!بهذدباشاعمانوكسب

-2

-3

.!03،ا-،الآثارعجائب:انظر0

.188صانظر

كتابنا:،،المنافسةلابسات5حوا!انظز

ءط+عءولألاهء!"هلاء5،+!!"5.ءه2ر4-2ر9

فيمطوع!ءالوقائعوعجائبالبدائعغرائب،الصديقبابنالشهيرصسن:انظر

الممدرمذاسيذكر:ب83،الورقة816.وس!*)()(2ه2برقم،لرلينمجموعة

المديق.ابن:يليكماباختصار

،3-،الدررسلك،المرادلى!ب54،ا)بديرممط!83،منجدنثر،،لماري:انغلر

.آ42،الواجدمطمح،اآا
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اضطراباتبأيةاليرأصةيقما3و.عليهاخو:ةاأ:اصاسثااإعمبام!ا.لهاانتي

ممعمنالماضيةاغليلةاا!سنواتافيءانوهمابسهبعهدهفياتكراتستحق

اهتمامهتوجيهمنباشاعثماندمشقفيإ،الحاهدوءشم!كأ.بهمبطث!ش

المسالمةموففبسبع!لأسيما،صنواتمنذأمرهاضمتعاا!ذيااسمراظاهرالى

وعلىدمشقداخلالأضطراباتبسببش6احظماباشاأسعدمنهوففهارزيا

-

امتي6اطبيميةااضكباتاوساعدت.باشاأسحدع!هـلتلتاكتياحاخايقطر

يةالما*الأضرما!11ان.لبدوو.اراه!تضعاساعاىبقاء119في6اكة*بمدحات

اضجا!اع!قبضته9يشداسصراظاهرجعلتقداصن!صاتاهذ!عمني.تجتانتي

امشا?ااسافيخاضصةأخرىمناطقعلى.لفوذدويمدفي.!ع!،ااغر.لسيينا

علىنفسها،قت1فيذأكويدل.خساكأةصتأصابهعمااطتموبفم!شذاك

.نفرذدة!و

ءحملةاشاماعاىتعبينهمنشهري!تحوايبعدءباثاعثماتبر!!!فد

في)طرطو!ةقلعةعلىواستولى6كأةالدوبمناسبةءإكممرظاهرضد

خاضحةكانتلكنهاو6ا!!امة1اسااحائدة"ا،(حيفام!تأكشرصياجنوبا

؟أ1(قليلبعد6جد.بدصتاغلحةاا-شا!ظاهرأ!شهـغم.احمرالظاص!

وعاف6ظاه!-اخفاعباشاممئما!محاوإاظعاىتدلبكاملهااعحا!تةافا!

مناسب.فعا!بر!اطقبامالأخيرهذااصتعدا!

اسمر؟اظاهرضدجرأةأكثربحملءا!ك9بحدكاباشاعتنمانوقابم

بيدكاتآ!امهاال!!وءيآنظرا،تخضعاصتيحيفاعاىةاسسيواحاولاذ

صلاحيتهاشمنإياإقتصااع!!اا!ثها:3تاستفادتقدحيفاوكانت.ظاهر

صت6حمفاا،حتلالداشاعثماندهاقاءفاشلةمحاواظو..-.111 .أبحد!سعرهـسو

.1761أواخرفياحتلااطام!تتمكمت17616ألا!في6اصحراطرف

هـحاوالأتفشلتوهآصذا.)2(قليلبحدإحتلاأطاإلىعادا!!اظاهرواكن

.ب54،البديركلط:انطر-1

كهـ.ح.ا!اره6،ث!لأح"ء3،1761.524.4لأح4،ح2و..17615،لاس!45،ح.3.03:نضرا-2

.31761لإح4ح.17616.6ؤ،*لاه"-؟ءام*؟ح.6

.آ11-ب01،الصباعبد؟ألص؟انظر
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كا9.!جامإاعدمفشلهأسباتوص.اسمراظاهرسلطةمنالمحدباشاغنمات

عثماتحاولواطذا.صداأوابينشبينهكافاسما!11فقدا!اضافيزبا

ظاهر6عاىفبضتهإنرثديدباثايش!شإلابئصيدايةوأر9عاىاحصولاباشا

.ابلس!فىحا!آثذاصأواكاباسثامحمدهو6باتماأحتماتآصاب!توكات

ليننأهـمآاحلاقاتاعندئذادتثا!إكا0177عام-..ذالمثا،-15
مىيممهـ3

اغر.لقينها

في:سلميةاثكابيااسبنا-جبلأميرمعباشاعتمانعا،قةوكا.ست

أستانكاجبا!أسربإنأ!ااخليابا-!اعأخسفابيامير111انشغالبمبب6اصدءا

منباشاعئنمانذاكيمنعوا!.اسمراظاهرمعباثحاعتمات.د!اعوبسبب

شح!كماصنا!جبا!أمراءاشهايينابقرءاصهابيااسماعا!الأميركل!اجمة

مير109بنا!الذيأحصنابالاعثماققهدء.اشاما9!واتتبعاضياحاصبيا

.مواصا،ته)1(خصوطسلامةاضأمينشذاك،با.لياس!ياصماعيا!

علىوصراعاخلية6القسامات0779ش1762بيناغترةاوشهدت

عتماتو؟ا!.إنهياواشالمتاشأ!ةصفوفشفيلبنانجبلألربيناعنفوذا

يعيةاسانماطقفيباضطرابات6الآخرهوءمثغلاثاء111هذدفيباشا

لأيته.وم!ت

احاصالبنا!جبا!اما!ةم!تملحممير119اظاستقكاصبق)2(فماذكرنا

أبنشجعأتملحمإلأميرااحثوما.أحمدا،ميرو"امنصوكأم!!9ا1أخويه

توفيوحين.احاكمينا3تالأميرامنافةعلىعوب!!قاسما،مير1أخط

احصولافياخافيباوؤشا!6إعمهقاسما،مه!فقد،1761فيملحهامير111

الملأميرخطرزوالأدىش.)3(عميهمعأخيرااحتصاشكااصنانجبلاما:ةعلى

؟72،بريك:الحادثةحولانظر.النممواديباسموراشاحاصنبامنطقتاتمرف-1

فيصالحادئةذكزخطشهابحيمريكرر.هغ-1،53-،لبنان،ثهابحدكأ

أيضا:انظر؟الوقاؤعويخلط،1765-1178/1764سنهأحداثبينء66-67

ةب.2-آ.؟،باريىعخطووو،الز-،دنزمة

!..3ا!301ر:3لأح4،ح.ر+.4ل!717

.348عىنصرا-2

،(،591)48،قاث،المنير؟64-1،43-،لبان،ف!ابحيدكأ:نضرا-3

.آ24-ب3لأ،الزمانادثحإ،إبرت!33-2،31-،شديا:
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يثنوا-.احاكمإناالأميرينبيناعظهوهـاكالىفاسما،ميرواماحم

بالنزاعتتصلعميقةجذو:هكا.لتبل6صرفشخصي.لزاع6مجرذا!ك

آخر.دشنأميرآمنهماكلأيدالمذي!تااليزب!جةواجنبلاطيةاحزبيبين

الأنتثسامهذاكااحقيقهافي؟يعكسالأماهـةفيا!نائيااحكماوجودوان

علاقةعاىآثاكأهستنعكسبينالحزبينصراعأيفاناهذاقعلى.احزبيا

بمضهما.معالحاكصينمير.ل!تا:1

شعيم6الحما!اسملامعبداشيخابإنع.!/1177/76391فيو!دث

الأمههـينالىذاكوامتد6الجنبلاطية؟.عيمجا.لبلاوراشيخعليشاكابكيةافي

أمرآذلكالىالأمير.!تسعي.بكنولما.بالأماهـةالأ.لفرا؟منهماكا!فحاهـل

الأمارةعلىاحصولااستانبولفيسابقآمضصوهـحاولالأميرا!اذ،طا!!!ا

منأوامرهـردتوبالفحا!.اشابانحماتصداوافيبدعموذاسك6أضفسه

فيباضانممانخلفاونيا6ا!ظماباشامحمدصيداوافياكاستانبول

عبدالسلاماشيخا.أىلماو.أحمدالاميرضدمنصورالأميربتأيدكا1763

يا9ازدكاأحمدالأميريديكلؤكبارمنهماش6تلحوقشاهإناشيخواا!مادا

اتياأحمد)1(الأميرتأيبدعنتخلياواجهاا.لضمأ6منصو.ا،مير1سلئلة

ا!لأميرقأصبح.ا،مارة1فيحصتهعنآخلياالى6لذالمثتبعأءاضطر

-:افيدامثاكأح!!بعد6اصناتجبلفيا،حيد1احاكما7639فيمضور

.)2(سنواتنهـمع

بينالحزبيالانقساما،ازالاالىبالأماكأةمنصورالأميرانفرادرؤدا3و

استمرا.وهي6عميقةالانقسامهذاجذوثلأنكاأصنانجبلفيالأسر

وجو6.ب!كألمو6أخرىوأسماءبأشكالءاجمنيا-اغيسيانلانقسام

:استحلاؤهمنصورالأميرشدةإتأو.الانقساماطذاانع!،سسوىالأميرين

قيامالىءا!ظماباشامحمدححيدامنو/افيبدعم6المحليينالأسرتؤسا،عاى

.ضنهابأحمدحبدر!ورالمفاللبنانىالمؤرخوالدمو*صدالامير-1

،(54!ا)48،المث!رق،المنير"06-!ه،/1ص،لبنان،شهابلأحبلر:نظرا-2

يضأ:!نعلىا؟35-2،33-،ياقسد؟687-688

.طهـ.!ا!35:3301لأ4،ح.176301.1
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مير119ابنيوسفالأميرهوللامارةجديدآمرشحأثعمتضددمحارضة

الحاكم.منصورالأميرأخاب!ت2والمتوفع!ملحهـا

أحمد6ا،مير61الممزولعمهيؤيدكانأ.لهيوسفالأميرع!تشذكر

علىاستولىبأنالأخيرهذاردوقد.منصو:أالأميرإىعااسببااطذاو

اباجانبلاطعلياضيخاطلب:هـفض،يوسفالأميروممتا؟،تأموال

شإعممنصو!للاميرتأييدهجا.لبلاروعليالشيخفسحب.الأستلاء1بالغاء

اجنبد*حلي6ااحزبمنا"عرراصشيخكليباذلكفيانيهوانضمكايوسفمير101

عقالثيخ،حمزةأبواسماعيلاممشيختأبيدكسبعلىالأثاناوعما!

يو!ش!6الأميزءمستشاراخو!ياسحدلصبقدو.يوسفالإمير،أرر!شزا

فان،يكنومهما.يوسفا!لاميرا!عماهذاعاىاحصولافيكبيرآهـآو6

التبديلهذاالىيلجأونيديهومؤجا.لبلاطعلياضيخاجملائيسيإنسسببين

والشيخاسماداا!سلاماعبداصثيخا،ا-هـبكيةا!عماءتحولكا:.أولأأ،الأء1في

%خلمما،منصورمير9أ1دعمالىأحمدالأميراثعمعنءتلحوفشاهين

منهصو!الأمه!تحافي6ثانيأ؟اليهمالأنضماماجنبلاطةا!عماءعاىاصحب11م!ت

ا!ضم6اباثامحمدبتأييدتقوىلأ.لهاصلاداأكابر3تاحدأاحترامهوعدم

استنافس!!الى،اسزب!ي:االجنبلاطي؟ا!ىهـباناعا!هكذاو)9".صيداوافي

جديد.م!ت

جبيلمنطقةحثمعلىالحصولمن1763فييوسفالأميروتمكهت

عثمانكاباشامححدارر:ابوساطةوذلككاباشامحمدطرابلسالي3ومن

اتمتاوكة،حمادةبآليوسفالأميرواصطدم.اضاماوافيأكرجياباشا

انحزبمنيديهءؤبمساعدةعليهمتغلب5،جبيلمنطقةزعماءوهم

اخرىطائفةمع6بحلبكمنطقةفي،يوست!الأميراشتبذو.اجنبلاطيا

.اشانبولمنتلقاهاأوامرعلىبناءذاكش،حرفوش!بنيمناتالمتاشمات

ا!ذيا،حرفوشحيد!الأميراحاكمها:عزل1767فيبحلبكالىفسا:

؟37-2،35-،يافشمد؟62-1،06-.لبنانءشهابصيدر:نظرا-1

.آ2-ب26،القمارحوادثءلتركا،!68-688،(5491)؟8،المثرق،المنير
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شاجأ.حسينالأميرأخمهقتلهاثر0تقريبآسنةعثرةخمسمنذح!كمها

أحديوسنكل!الأميرنصبش6عاملجبلعتاوا!ةالى-رفوشا!حيد!مير1الم

.م!،نه)1(حيد!الأبيرأخوة

الثرجيءباضاعلىعثماتالأعتما!افيهذهيوسفا،ميراأعمالتكشفو

نآلما.المستقبا!فيسياستهاتجاهع!ت6المتاولةمقاهـعةشفيكااشاماوافي

.لواحي.عدةمنا،مفيدةكا.لت.لوسفالأميرخاضهااكتيالمعا!ك1هذد

اضنفيذدالعثما.يهة1ا!سلطاتأعنهشرضيت6احسكريةاصمحتهازدادتفقد

ارر!وزابينتعاظمقديوسفا\مير1نفوذأنكما.الأمن:توطيدهامرهاأر

.منصو:الأمير1مما:ضةفيشأنهادوازإ6ذاكاثرءغيرهمو

المنطقة.فياغوىاتوا!نعاىا!سابقةاالمياسيةأتالتطوهـاشأنعآمست

انحرجي6اباشاعثماتعلىصلطتهاصيدأخوصحيهفي6يوسفاعتمدالأميربينماش

استمرت!قد.صيداشافيالحظمباشامحمدمنا!و!نصوهـاالأميراستمد

اكشامفيباشاعثمان:لايةطولعليهاشساعد6المستقبلفياغاتالمحاهذه

و.،يةعلى177.6-7639بيناغترةافي6ا!ظملاأباثا؟حمدتميينوتكرار

بةعسكرمساعدةوقدم6مرتصتأكثرصيدامنصو:الأميراشزار.صدا

سوءبعضباشهثناءش.المتوافيعبا-!اشيخاضداعمخلمباشاعحمداجهالوا

أوديةااصلاقاتافا!6شليلبحد.الارزياءالميريمالحولبينهماالتفاهم

منا!ئيه6تجاهمنصو.الأميرأمو!فكاتاحقيقةاشفي.2(بينهماةاستمرت

.1،)3(احظماباشاهـحمددعمءكبيرحدالى6.بقررد،وغيرهمزارر!وابين

:دعمه6اكرجيابا!ثاعثمانجانبالى6ناحيتهمنكايوسمنك!الأميرووقف

وقد.جرا.محمدفيهاتحصنانتيسانو.قلحةفتحمحا:اضهفيبجيشه

،آ37ءيريلبدايذكر".ول.!ا!ارهر:لأمح!4،ح.17679.28(الا!+أ"حا):نظرا-1

اخوتهوبقيةحيلرالاميراضمنيآويتهم،1164/1751سنةفيحرفوشحسينالاميرفل

.162ص،الئماليلبنانفيالمتاولةحولانفل؟بدلك

.ول.!ا!أوه3:لأ-حم!،ء1766.3.15.4لأء43،ح.1766.6.31لأء43،ح:نطرا-2

.7؟.101)767لأمح!،ء767.1.1122.4

.86!،(4591)84،ثمرقا،المنير!1،46-،نلبنا،ث!ابحدر:نظرا-3
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اممتكلتالفيجديأالأشتراكبحدمواتهم6مضضعلىبذأكيوسنك!مير119قام

عثماتعنعردففقدء*ا!كومع.)1(مصلهقيسيآجرا.محمدكولببسبب

.)2"يوسفالأميرحاميإنهباشا

باشاغماتبينأعاضإاستفحالزا!فقد6ا!سابقةااطخاحفات.لظرأو

يوسفالأميرحليفيهمابيناخلافتاشقةمنا!ظماباشاومحمدجيا،1

آثارديتركأتشأنهم!تاصينالواسلطةفيتبدلأيوات.منصو.شالأمير

اكرجياباشاعثما!اب!ت0با!ثا*!ويشعينحين305تالأميرإسلطةعلى

منصو!6مير111اخفوذقويةضربةذأككاق177.6فيصيداعاىاليأو

قليل.بحدسنرىكما

،لبنانجبلأمراء6أعدائهماانشغالماتعاملجبلتاوحةواستفاد

تراخيلكنش.عنهمخطرهما"لحسراذ6أرراخليةاا.لقساماتهموبخلافا.؟كم

فينقسايم0119تفشىعلىبالمقابلساعدللمتاولةا!نسبةبااسناتجبلأمراءقبضة

نم!افتصاد.:الةاتماومنهطقةازدها:أيضأذاكعاحاوشجع.ا،المتاهصفوف

.9175فيصرشعرفأالتزامعلىحصلواأنبعدخاصة60اغترةاهذه

ميناءفيبضا!حهاتفرغصيداالىامتوجهةاا،شهـبيةالمرأ!بأغلبوكانت

.صيداالىصغيرةزشاكأقفياعبضائعتنتكلثم؟أ!سخناشسواحالصاصو!

لبيرتصديوهـقسمثم6جوا!هافيأضبغاهـهـاعةهاهـصو!6أزعلىساعدققد

.دميا!)3(فيئيسيةاشسوقهالىكاحلريقهاعن،منه

سلطةازإيادفان،اصنانجبللأمراءامحعمفةااصسلطةاع!س!وعاحط

عاحماشجعته،عاملجبلجنوبيالمنطقة1في6الأثناءهذهفيءالحمرخمكاإهر

بالتدكأتأصبحوا،أعداءهكا.لواأنبحد6ارزيناانتاولةشؤ:نفياضدخلا

آيخدالمتاوا!ةمنفريتثأفان6اشهابييناا\مراء1غراهـانقساموعاى.-لمفاءد

اعسجي.اباشاعثمانضالمحاشيقالفرأيدبينما6ظاهرآ

.2،37-،ثدياق؟1،63-؟لبنان،ضهابحيدر:نظرا-1

.ول.ش!ا!اوه3:لاع4،ح.176701.27:نحلرا-2

،أأأ!،7،)7021-.121802.كهـ،.!ا!3201:لأمح!،ء4-9.ر17و،9:نظرا-3

!ا301،ولأء43،ح.1763.01.1
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زعيم،اعصغيرعليمنينحد.ارزيا6اضصا!ا.لاصيفاصثيخإوكان

فيالعمرظاهر!فاةحتىذالمثعلىوبقيكاعاملجبلفيالأكبراتاولةا

،التزأمعاىحصا!ا!ذيأقبلاتاشيخاعمهاسسلطةاعاىنافهوقد.1775

اضميخين6بينااسلاقاتاساءت9759سنةاخراأر:في.صيداوافيمنصو!

بينالخلا!حدثوحين.قبلاناشيخأضدالمتاواتشمايخأغلبو!قف

اسمر6ظاهراقبلاناشيهخاأيد6ا!ستينياتاأشائلفي6عليوابنهاحمراهرضاإ

اسثيخاتأييدمنالعمرظاهريتم!كأمش.ا(عليأة.لاصي!اضيخاأيدبينما

معبخلافاته6اغترةاهؤهفي،ا،انشغابسبب.لاصيفالشيخضدقبلان

بقيءوناصيفاطشبخاظالمتاشبيناحليااالسلطةأصبحتيجاضدشباو.لأددأو

.)2"جنبهفيشوكةقبلاقأ!شيخا

علىالكرجيباشاعثمانلأيةوثاءأعليهاحمراظاهرأبناءتمردوتفاقم

قدش7539)3،و7529سنتيفياضمرداهذابدايةأيناىويمضا.إشاما

تشجيعألى6()ثبالقوةا!مراظاهراخضاعنممافشلأنبعد6باشاعئمانعمد

الخلافلهذااحميقةاالاشابع!تالآنهـ.شساءل.وأبنائهظاهربينالخلاف

.الآناستفح!اونياظاهرأصرةفي

توكديديحاولاشاماعلىاحظماباشاأسمدش،.بةقبلالحمرظاهركات

.(+)كعظماباشاسليماتضدخاصة،شنييناعثماالأةاواوالمحليةاقوىاضدصلطته

جشعتثيرد!جةالىاز*ادتثروتهولاكيرآتوسعتقدنطقتهتكنوا3

مجابهةليحاوالذيلأبيهموموالين.سبيآصغاهـأآ.شذهؤلأءوكات.أبنانه

نسبيسلامبفترةالعظمباشاأسحدعهدفيا!مراظاهر:تمتع.المخاطر

انعدأموأدى.الميريمالبدفعاواضقيدهعنهاعثمانيينااولأةالأنشغالنظرأ

-انطرة

-انظر:

.ول.3ا!3201:لأس!4،ح،17623.22

.كهـ.!ا!أرهو:لأء3،ء4("أ،3،*!5ء4ن!ع"ح.ا،5.3..17!لأ+ءلأهء!

،1766زاولاهلاكاااعحع،44وللأء3س!4)ح)أ-كهـ176723.)

.035ص3-انظز

.3582-!هصانظر--

343-345.صانظر-5
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اضوسيعظاهرا.لصرافشالىاكأيا!نةاتكتلتراخيالىأخا!جياا!مغعلا

التزامعلىباشاأسمدعهدفيظاهرحصلكيف!أنجاوقد..لفو*دمناطق

طمعزداث،1ثلما:عاءظاهرتوسعازدا!وكلما.)9(أخرى:مناطقعكا

:بحدءاسليامحمدعمهابنمنأولأظاهرتخلصشقد.بهأسرتهأفراد

توطدمنا،:لى1المراحلفيمه!تهماأدياأنبمد6سعد)2(أخمهمنذاك

سأبقةمنهمااضخلصاوكان.بهددهكامنأخطرأذاكبعدوأصبحا6سلطته

فياشتركارزياعثمانابنهشلأسيماكابحدفيماظاهرأبناءقلدهاوءخافها

.)3(أبيهعلىثاثمنلأوبهانو،سمدعمهاغتيال

ا،زدهاهـبهرهمأتبعدالسلطةعاى،ستيلاءبالمظاهرأبناءشطمع

نافمةمحليةطوائفجودوذأكعلىساعدو.المنطقةعمأونياالأقتصاديا

وجو6يضآأشءآخرضدشخصآدعمواينارزاصقربنيوصخربنيبدومتل

ضافة9اوبا.اخا،فااستغلواينأون،1اسثما.يينااولأةامثلءلن!مجاوأعداء

بقصدالمحلييناكأعماءاأسرمنأبنانهتزش.لجفيظاهرسياسةفانذاكالى

شروروتوفرشريطةحكيمةسياسةمنذلكفيماعلىء)14تأييدهمكسب

الطموحين6الأبناءحولالاسرهذهاضفتااذمداكسة.شائجاطاكاتكاأخرى

اظاهر.اسلأءاتمزقوبذاك

فلم.اصافحيناظاهرأبناءعد!كثرةهذداصوىاتإسببيكنولم

وشغم.ه(السبحيناتةأوائلفيالستةربماأ/والخمسةهؤلاءعد!زيتجاش

واحد.وقتفياثنأن8لا:ماوناد!آ.هـاحدةدفمةكلهملو!:افلمذاك

منحكامآيعينهماكيأبيهمعا!يثورواشمظاهرأبناءأناونكربااجدير:ا

نآ:طبيحي.نفوذهممناحلقبتهوسيعطمعآثارهـاو-كامآكانوافقد6قبله

.035،!34صانظر-1

.71-72،الصباغميخائبا!؟آ11،ب8،الصباغعبود:انظز-2

.035صانظر3-

.53،الصباغصخاثيل:انظر-.و

انظر:،السنصغارآخرونأبناءلطامركات-5

.ول.!ا!3601:لاء3وء7731.1103.4(أعض!،ءح،+يا*ح5،)
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ءنابجبا!فيكما،مذهبأوكطلالفةايمش6كأسرةياد.لةاشقوةأصاس

ظامر.أي6الأسرةهـب!هارةشيءعاىحسلوتوقف.اخا،فاشجعفد

المازعات.هذدظهو!الىاغبليبااشبيهاح!صهشطبيعةءثدهطولإىأفدش

ش.نوسعانتصرقدأحمراظاهراتشلناإذاكثيرأاحقيتةاعنا،نحيدوكأبما

اسه.مهيأةسلطتهطبيحةعانتممابأكثر

مناليهامركزهنق!و7469فيع!،انتزاءأخذدبعدظاهربدأوقد

ا،كبرحنيي6ابنهالىطبريةفأعطى.قبلهمنحكامآ"بنائهبتعيين6طبرية

وجبا!6سحيدالىوصغوهـية6غمانالىعمروشفا6عليالىصفدوأعطى

صليبي.أخيهمعقرةأأقاأنبحدأحمدالى6*مشقلوافياضابعا،عجلوت

حوانيحتع!6بسحيدمايتعلقباستثناءءاستهمرتداضوزيعاهذاأنيبدوو

،1(1773.

أ\ولى1ثو.اتهمليناغترةافيظاهرألناءقلص.رات"تحدثوا
..طلو3

6أ\ستحارباثو.اتهمبدأتحين9176سنةوبين7539)2"ش1752في

آظهرهااضياأغوةابسببشأيضأ6احكمافياحهداحديثيآ.شذكا.لوالأنهم

ارر.بناسحد6صيداوافيأنكما.يادنة)3(اوروتهديدهاخستجياالتةعبد

فبدأ6اظاهراسسافراعداءهأعلمت6اعشتجيعاصراتياكاا!ظماباشا

.()ثالمشتركاخطر11هذاازاءحولهم!تأبناؤهاخنك!وادفاعهيقويهذا

6ظاهر)د"مناطقبشدةأصابتافتي1اطاعونشااشلأزلكوارثأتتثم

ظاهر6ضدعسثريآجيال!سباشاعثماتفثطوعندما.بالمصيبةاشعو:إفحم

تشجيعاقباشاعثمانوعمد.الزيادنةت!خلتراخىش6بينهماالهدقءساث

بينهم.اخلافا

منثقةأكثرعادةهوالصاغدعص)011،الصباغءبود"السابقالمصعر:انظ-1

.51،الصباعهـيخائيل؟(المباغصخائيل

.035صانظر-2

.354صانظر-3

.ول.عا!أره32:لأح،ء8.4."1758:نظرا-4

.ول.!ا!3201:لأ!وء17384.8.4(،*!،أ!م3ء4أ!ء"313ع3):فظرا-5
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اصاباتعدةحدثتو؟7619سنةفيهرخاإأبناءثو!اتوا-؟ؤ.لفت

علىثاهـعلي1762سنةإفيو.ائائرين)1(اأبنائهشقواتهرخاإ!واتبين

أبناءأ.لحدا.أنالىهاالأشاكأةوتجب.أمهمناخوتهدعمهو6!نحا!أبط

ظامرتفضيلأنكصاكابينهماضحاسداشجعمختلفاتأمهاتم!تظاهر

ايدشقد.ا!رااتعقيدفي!ادعيرن6ولأ!ه!صهااضافيلزش

ضاهرجانبالىووقفكا.لاصتاشيخا.واممرجياباضاكأحاتمنكلعليآ

ثا!ثم.أحةبالمصا6كسابقتهاكااصو!ةاهذهانتهتوقد.)2(قبلاناشيخا

أخوهناعهااتنيا)،متيازأتعلىحقدهبسبب7659فيأبيهعاىعثمان

القبضمنظاهرتمكنش.مختلفتينأمينمنكونهماذاكفيادزاوكاعلي

ا!جبرية.الأقامةكحتشضحهثم6أشهرستةشسص!نهكاعثماقأبنهعاى

هحماتعدة.+وكاناحسفاضضادعمهشءالمتاولةالىهربعثماناكنش !س--!

وصيداعكابينالمواحلاتشتحطلت.ظاهرمناطقعاىكاتقرلبأسنةاصدة

والأميرمنصوهـالشهابيأ،ميرتدخلو.ذات-ر.اءمنبفاشوتضرر

أ!سا،ماوعبدعليجانبلارومثلا!بنانجبلمشايخوكبا.حاصبيامناسماعيل

اضظرايلفتشمما.اصتنا!عة)3"االأطرأفبينوأصلحوا6نكدبوكلباسمادا

الأميراغاتيفسرش.مشتركبحملوقياصكاالسابقةامتوعةااغئاتاتجمع

عدشءال!كرجيباشاعثمانالىوبميلهمنصورالملأميربعدأئهبينهامنيوسف

الممر.ظاهر

باضافةاصينظاصهـمطاأبيهماعلىشسحيدعلي7679سنةفيتمردش

عاى-رضهماالكرجيباشاغماتأنشذكر.الحكمهماأخرىمناطق

كامرةا،شلءهـكاصإلجأش.المتوافي.لاصيفاص!!ايدهماأقد05اسورةا

هـساعدتهاصآطا6الكرجيباشاعثماتعدو6العظمباسثامحمدصيداافيقالى

.كهـ.!ا!3201:لأء5رء17619.22.4:نظرا-1

ول!ءا!+304:لأ-حم!!ء17623.23.4:نظرا-2

ههـ5ا!اره3ممإع!،ء76615.13.4(الا!،+أ،حاءا15لا3أ،1766،):نظرا-3

س!لأ4وح.76719.92(!لاااأ،ء+،ءا02ءأهءك!؟ولءع،7671.)

.1،68-ةلبنان،شهابحيدر:يضآأنظرا
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جنودبضعةظاهرالىباشامحمد:أ:سل.اتأمتاوامنوء:يديهمأبنائهضد

ا!لأيرمعنزاعفيالثتباكهبسببذالمثمنأكثرعنالأستفناءمنتمكنهأاحد

اماصيداواليمنالمحو.لةظاهرطلبويفسر.الميريمالحولمنصور

علىالشرعيةاسباغبمحاشلةأوكاارهاقهبسببذاكالىاغعليةابحاجته

ظاهراحتصااضوكأةابدءم!تشهروبعد.رسميدعمعلىاحصولشاعمله

.)9(أبنائهمع

اممت!ئات،أغلببيناحلاقاتانماانفراج1767سنةأوأخرفيشحدث

ا!حظمباشامحمدتوصا!وقد.0177سنةحتىذالمثواستمرالمتنازعة

،عثمانأنكما6الميريمالحولمنصو!أ،مير1معاتفاقإالىصيداشافي

الىاحةالمصاهذهوتطوهـتءناصينك!اشيخواأبيهبينأصلح6ضاإهرابن

بينأتوسيقافي.لاصيفاشيخاوعثمانواشترك.قليلبعدبينهماتحالف

.)2(بعلبكحاكمحرفوشجد!والأميريوسفمير9ا1

اعمراهربينضاإتأزمآالحلاقات،اكأدادتا!سابقاالانفراجخلافوعاى

لأشرجاعاغوةاالىاللجوءباشاعثماتمحاولةبسبباكرجياباشا:عثمات

عثماتهجومدوتحالوقد.ظاهر)3(عليهااصولىاضياشلأيتهمقاطحات

5هـيةالمرا،دارلخكضا،أولأ:ئيسيانظا!سميإلقعلىباثحا

الىادحتاز*اقدظاهرقوةأنتحلماستانبولشكانتكاباشااخماتا!ثما.يةا

وقتفيخطيرةمضاعفاتا،ستكونعليهمجومأيوانءكبيرةدكأجة

شةفبهـشسيامعبدأتهاالتيحربهافيمنشغلةالعثما.يةإررواسةافيهكانت

صيدأ)5"لأيةشعاحطيشد!شابنهتحيينباشاعثما!تمحا:لة،1ثانيآ76896)4(

محمدالآخرابنهقيهبهانودتعلىخمآهر-لبالطوقاحكامصتاضم!سنه

ايضآ:انظر؟!8-87،الهمباغميخائيل:نطرا-1

.ول.!ا!رها3:لأمح!4،ح.4.91767،9.26ءك!،ح.176701.2لأعر،ء176701.26.4

(!ولااناحول!.

.361صأيضانطز؟.ول.!ا!3301:لامح!،س!2.4+.176712:الظر-2

.ول.س!ا!ارهر:لأ-حم!،ء4ا.+.176701:نظرا-3

.آ41-آ11،لصباغاعبود:نضا-4

.357،935صانطر-د
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ا.لفجرهذاتمشعندما.0779،ايلولحتىتنجحنم؟طهـابلسيح!مباضا

شؤوتفيالمملوكيبكعليبتدخلهـذلكخا!جيةعواما!ب!اعدةالموقف

.أشامابا،!

المناطقعلىقبضتهشد!قدأشامأعلىولأيتهأثناءباثساعثهماتوكان

يافاواشملةسكا!علإ"دفتص.اشام)9(افيسياستهعكسعاكما6يفيةاش

في،اجةأصااا!سنواتافيكاضدهأخرىثوهـاتوحدثت.7679سنةفي

في!عهواونيااباتافيبكعليأشا.شقد.فلسطإنم!تمتفرفة!ناطق

واستفلهاءهذهباشاغماناممظاالىكاعليهاهجىومهحينكااشام611بلا

ارزيااحمراظاهرالىبحضهمواجأءاضائرينباباشاعثماتوبحلثي!.ضده

سفانتحولفيحاسمةهذهباشاعث!انسياسةوكانت)2(.يدعمهممان

بك.عليقواتهجوم8شاءأضدهينك!اش

اشتدحتى0779ايلولفيصيداوالأيةعلىباشاد!ويشعينأنوما

فيتحصيناتهكأيهخاإهربدأو.الحمر)3(اظاهرباشاعثمانتهديد

غزوحول!صيدأفيشائعاتالأثناءهذهفيو"انتثسرت.قواتهفأستنفر،عكا

0779ألانيكانون4فيصيدافيوجمد.اخزةبكعليقبلصتمرتقب

.و(الرملةا"(غزةبكعليقواتاحتلالنبآ

ا!ضطراباتبلغت-.!شقواحت!للشام5لج!دعلىبكمثلي3..يحرحملةأ

ضليقوأتقبلمن9779حزيرانفيدمشقباحتلالاشامابلا!فيذهـوتها

اتتطو!نتيجةإثاحاااهذاوكات.النصاروناصيفاعمراوظاهربك

الحثمانيةي!ةالمركزالأدا!ةلأنحطاروا.لمكاسآكانمابقدرءمصرفيحدثت

.ضر،357-358انظر-1

.ول.حا!رها3:لأ-حم!،ء17676.03.4(،س!!!ه.17676.6،)لأصك!4،ح:نظرا-2

.176701.26(،ع!!؟.1767،0118،ء!!).17670191)ز.ثر.3ا!أره4:لأ!3،ء4

.01771.113(،حا+!".01771.19)،.كلهـ.!ا!1211:الأ(ءذ+،أ.0177.01.92

.09،بريك؟لأ3،34-،الدررسلك،المرادي:أيضأانظر

.ب14،الصباغعبود:انظر-3

.ثر.5ا!3401:لأء43،ح.15).0177،1لأءم!4،ح.1771.128لاعوه4،ح:نظرا-4

0177.12..4
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سباب19االتافياغصلافيوسندشسلى.انشاموافيباشاعثماتسلصةأاف"مخ!و

علىحملتهوالىمصرفيبكعليتسلطالىإتأاضياالمحليةا،شضاعاة

فياغوىاميزا!فيعميقإضطرابإمشقلاحند6عننتجقدو.اسشامابلاد

المحلية.سيطرتهمذاكأعقابفياشاءاا،ةشزفتكد6اشامأبلا!

فيالفضاءقواتهمقدرةواختبرمصرفيسلطتهبكعليوطدأ!بحدش

جهو177.6فياحجاشاألىاخاجحةااشحملة1شفيارراخلافيءةافسيهحما

ضرقسحربفيا!ثما.ليةااظا!دوااشغألاستغا!ش.أاصشاابد61خوأ.لظاكأد

نأ5وذ.)1"بحملتهااطقيا17746الى1768مندامت6سياشوءع

اعبحرفياكروسيالاسطولقائدكاأو!لوفاعس.تاكللحاتفاقآعقدبكعاي

مساعدتهعاحطاطحصول0177سنةالأخبهـمناإهـبعاكيى6المتول!ببض119

فيكيآرأالأسطولاشوسيا،سطول1هو!مأنبعدوذأسكءا!سكريها

0177)2(.تموز5في!،+!؟س!+تثمس!ماموقحةفيامترسطاالأبيضاأصحرا

أشخصيخلافعاىبكعليوكات اكشاام!!ئهضالى

اشحاخاعاىأميرآالأولكانحهيئ7649سنةأمححجاكأافيبينهمانزاعبسبب

ذاثغبحدءباشاعثماتوحرضاشامي(هااحاخاعاحمااميرااسثانيوااهصرفيا

رمضانفيغزةالىبكعليوهرب.ضددمصرفيبكعاياعداء

بك،عديبطردشهـةفيمتسدمهأمرباشاعثماناكنشء1766ل!آذاث9179

ألىبكعلياشت!ى11829176/ثبا!ثوالوفي.مصر)3(الىفعا!

له):(.بمزإبوطا6بنالفاثيينالمصراءروبايخاهاهـ،صأباشاعثمانضدا!سلطتا

!!+س!5!لا!س!ح،!ع+ء4،0137أ3ح57ح3؟،ح03لا3حح03،ء"،أك!احأولط،ء:نظرا-1

لأح353")768-1307.8.7731..334ح.4،ع4أولا،؟!!ط،181ر،3حح0751،)05ء111-511:

?دا!!:يلىكماباخصارالمصد!هذاصيذكر

في+++ح!،ك!133.71-3؟2ؤ!"هر.3ع.47/79:حهول!،3+أأول"ه)ءو.17712.4:نظا-2

:الفترةمذهفيالمتوسطالابيضالبحرفيالروسىالاصطولنئساصلبشأنيرا-ع

"..حولول4ح033،ولا!7!ك!3ء*كمأولء"أ،ا+!لأءط9135-،1853أط،)55"3ء917ذ،2

.28600-98+،4+!حم3وله:يلىكماباختصارالمصدرمذابذكرلى

.ب2،يىالصدبرا:نظا-3

.1،258-،تيالجبر:نظرا-ء
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عئماتعلىاشاماولأيةفييفاشسكانبنقمةعالمآبكءإيكاتو

غزةسكانش!،وىبواسطةوأيضأ6غزةالىاجوئه.شيجة،!ذاك،باشا

بلادسثانالىبيا.لهفيبكعليأدعىااطذاش.باشا)1(عثماتظلممناصها

نجبدوهـوباسثاغمانم!تالأنقاذهمم5شا*انه6احملةاثناءأزعهةاونيا6اكثمهاء

احمر.اظا!رصوةمدىعلى6غزةالىاجوئهأثناء6تعرففدبكءإيأت

بلثعليلأتا!،ثناءهذهفيبينهماعقدقداغأتحاأ!اتفاقآأتا،يحتكل3توايم

مصر.فيالمستقبلفيسيطرتهمنمتآكدأيثنولم6جيء9امجىردكا!

ي!تأتظاهراكم.كماظاهرعلىأضأثيربالهيسمحضعوفيي!شفلمهداشضلى

شابااخما!وعدش!الأجيبكمعافالمتحا6يةا!س!راأت،حيةامنءأمضطراك.لذآ

!ؤ.رءعاىغزةص!!انرظاهر6اعتاشقد.اشاماشافيسيغضب*المثالأن

المفضا،!الم!،.لانهمااحصعيدشاخ!كأةا،ت6مصرصتاصهمااطا.بينااصب!واتا

تأقبلتتر.بباصنواتأ!بعومضت.اغاهرةام!تامنهزميناارعماءاطجوء

الحملةبدءقيلوذا!كءبكوعليا!مراظاهربينجديةاتصا،تتحدث

اطا!اامنةحبلغاحمراخلاهربكعليدزو0779أرائا!فيش.إضاءا6بلاعاى

بينهـصا.افالتحابدايةهذاوكات.ا،)2"اجنودا)تجنيد

المحليينانس!،ناحقوقعنمدافعأ.لفسهاغاتحاينصبأنبغريبليس

الىاجنودآلأفأهـسلقدبكعلييكونأنيحقلل!شهلش.تأييدهماس!-ب

تا؟بيا.لهفيإعىاكما،عماصليطرد6اءهواهذهكلوتثبداصشاما

حقآالمتألميناثامابا،دصكا!عطفجانبهالىليكسبإعايةمجر!ذلك

بمظهرفاكوردلتلافيعملهعاعااغسرعيةابمض:لأضفاء6باشاعثماتصت

عليحملةقائد6اون!باأبوبكمحمدأنسحبشحين.اسسلطانأعلى!اضاا

انهمثرفيبكعليأمامبخبثادعع!و6اطاافتتاحهبعدإمشقمن6بلث

خطتهالأتبكعلياسعجكاباشاعثمانبطردءحمتهتفمذبعدذالمثفما!

أظاهريابكعليهدفيمت!خدمالذهبأبووكان.فشلتقداعبرىا

.1،54-،الدررسلك،المرادي:انظر-1

.ول.!ا!3401:لأح43وح.01773.2(أ*!،أ"م3ء4أ!ح"(9ح!3،)لأ*4،ح:نظرا-3

6..ر.30177لأح4،ح.01773.02
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وهدفهال!برىبكعليخطةأما.بكعايعلىتآمرهأضههـير-جة

سابقآضمتاصاالمملوكيةالسلطنةتأسيصلىاعادةف!!ا.لااح!لةاهناحقبقيا

المملوكيبكعليأنكيفاضافيااعححلافيقوت.ومصر)1(اث!امأبلا*

بكعليأنويذكر.العثمانيالحهدفيمصرفيالمماليكقوةذهـوةمثلقد

كأنوامصرملوكان":خاصتهلبحضمرةقالشأنهاهـيخآاكتبقرأقد

.")2(أهلهانفاقلاواضغلبباهاأخذولالحننما.ليةشهؤلأ،...ممالكقلنا

فياشامابلا*باتجاهوبحرأبرأمصرءنبكءلميشواتنحركت

هذدقائد6بكاسماعيلشاحمات.0177أخانيال!تشرين8491ش-ب

اافيواشملةءكأة؟القوات أهلفمابرضىاسانياشر.بنمنأثخ!غ!
-

اجددااصكالمماالحكامواعلن.عثمانح!ثاا-امظاعاىناقمينكا.لوا3تاونا

منأطدفاشكان.سنواتأ!بعلمدةالميريمالضريبةاسضاءاالمدرنتإنفي

عدةأعلنت.وقدالفلألحينمقاشمةعدممجليفلسطينقرىشحملالدعايةذاك

.3(بكإاعليشلأءهاباشاعثماتابمطاأ!هقتهااضيامنقرى

بك6عليقواتعدوانا!دإمشقم!تاكرجياباشاعثمانءوهر

مدىعلىهذاويدل.عنهاالمدفغءأ،أهلهامعا!ضةوجهفي6يافاو*-،!

اصماعا!الىاحمراا.لضمامظاهرباشاعثمانأىثزحين.ضدهالمحليةانقمةا

وارتدءول9ا1تكانر9فييافامنانسحب،ا،قتاعاىزتصميمفمابك

حااكمجراكأابنبهاوعدهأضياالمعونةهـصولمنيشأتبعدكادمشقالى

يافا6كاذالمثبعد؟الحمروظاهربكاسماعيلقواتزاحتلغ.سانو!قلحة

واسصتخدماه6ها!ضاإبيدكا.لتاكتيعكابجا؟بآخرميناءاحليفاناوكمسب

.)4(مصرمنبحراالمنقواسةالمحداتا،نزال

.ب15؟نمالصباعبود:نفزا-ا

.1،381-،تىالجبرنظرا-2

أبضأ:انظر؟آ17،ب11-آ1،11!-ب8،الصديقالن:انطر-3

.طهـ.!ا!3401:لأ-حم!،س!017712.4.4ؤ.ول.!ا!4:3501؟ء3،ح.2.4

1771(،أ!ح،*ح4ع3أ!ح"ح!،3.3لأء3،س!4ر.17711.0.)

-ب16،الصباغعبود؟آ18-آ01،الصديقابن:السابقهالاحداثحولانف!!-ت

.ول.س!ا!أ4؟ه:لأء43،ح.0177.11.02:يضأأنعلرا،آ18
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إمشقاقباشاعثمانة6عوبيناغترةافياشتباكاتأيةتحدثولم

فياشاميااحاجااغافلةوحلفلألهبكاسماعيلوتهديدلالأوكا.لون89في

ضأهرمرضذلكفيا!سببوا.9177ا!ا.دياكا.دونأواخرفيال!دريب

وكات.اضاليةاالمخطوةالممنيةالأطرافواستعدادأ!رةاهذدفياح!ا

اغدسافتحفيقوتهتبديدعدمعاى،الأثناءهذدفيكا-حريصآبكاسماعيل

ءخاطرالىصيعرضهذا!كلأتكاباشااخماناخاضعتإناكاسانو!قلعة5

صجومية6!صنهاأ!ت!دفاعيةمراكزهيالأماك!تهذهأتكما6تفاديهابام!-انه

اضعس!-هـفيفاءقواتهمنكبيرفسمعنالتخليالىفتحخاحىالفيسيضطرو

ا!تيا!نتائجاالأثناءهذهفيأيضآينتظربكاسماعلشكان.تجنبهاواسذا"ث

كانونفياستلموهاسذيناأهل!االىبكعليبياناهـسال*مشقفيسيحدثها

الاولى6:أساسيت!ا؟احيتينعلىبيانهفيبلتعليأكدوقد.0177لالأو

وآميرمصركبمقامفآئمبأنهنفسهووصف.اسسلطاتاعلىخا!جآليشاييما

.!.عتمانمخلامءنتنتكاذ/911أاتانه6شالثانجةبمسابقآاحاجإ

ح!-
والتجاهـ6الحجاجشعلى?كأةعلىباضاعثماناعتداءالىواشار

الأربحةاالمذاهبأتوذكر6عملهيرلتبرشريفةبأحاديثبلثعلياستشهدو

أعلمهم،وتأ.ببدهأررمشقيينام!تأخيرآطلبو.باشاعثمانقتالأ،أباحتفد

حضره6دمشقفييوات*وعقد.قبلهمناشامياللحاجأميرأسيحينا.له

1".)بدنكا!سلطاتااعلامامجتممونا:قر،قلباناأكلرفيلالمتداشءباثاعثمات

،شهابحيدر؟85-1،83-،لبنان،شهابحيدر:فيالبياننصانطر

خليفة،عبدهاغاطيوسوالابشتبليأنطونيوصالابنثره،البزارباشاأحمدتاريخ

تاريخ:يليكماباختصارالمصدرمذاسيذكر:44-41ص،55!\،بيروت

بينها:منأخرىوعصادر؟آ45-ب43،باريسمخطورو،الزماننزمة؟الجزار

ول.ل!.19،1:كهـحاه".1771.76،ول.ع.ا!211ا:++ءاهأ،17716.2.1

طرابلسرسالةوتعطي،الفرنسيةوترجمتهللبيانالصبيالنصحلبرصالهتحطي)

البيانتاريختذكرالسابقةاللبنانيةالمصادرأنحينوفي.(فقطالفرنسيةاك-جمة

الذلىموالذمبأباأنتذكرحينءتخطىفانها،صحبحومذا،0177في(الفرمان)

حول،المصادرلهذهبالمفصبلمنافئمشاانظر.عليهاهجومهقبلدمشقالىأرسله

كتابنا:في،بكعلىبان

6+ع!!هألأ+ءح5،ا،ء3!+ء!؟،055؟725-55
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اضانياكا.لون1184/25ل14شو8فيدمشقمنباشاعتمانشخرخ

وخف.احجازانحومتوص!أ6اشامياالحاجقافلة:أسعلى،1771

اماشةعلىالاستيلاءيريبالمزالىاتالمتاوشيادنةاششحلفاؤوبكاسماعيل

اسماكيلكافاتالنتاخجكانتمهماذلكتنفيذعلىظاهراصرا.ورغم.احاجا

ته6ذ:شبلغارزياتدينهعلىهذايدلو.احجاجاايذاءمنخوفأتراجعباث

!خاعفعملهلأتإمشقمنبالأنسحابارزهباأباأقنعحينءبحدفيط

موقفعافبكعلياررىالعمرظاهرأحتجوقد.اسلطانوااللهلرضى

بلادالىأضافيةقوأتلأ!ساليستحدبكعليوكان.المتخاذلبكاسماعل

9(.1771)آذا!افياشاابلا*الىمصرمنهالأفآبضعةتغادشأصكحلبا،وااشاا

عينهااضيااحثما.يةاالقواتالأثناءهذهفيثمشقالىتصا!بدأتش

مصرعلىواليأ،أش!فهوافيكاباضانممانوعين.المحتديناضزالاسسلطاتا

.)2(الشامبلادفياعثما.ليةاالقواتعلى(عاعأقائدأ)عسكرشصا:ي

وءإهربكاسماعيلأرهبقد*مشقالىاغواتاهذهوصولأتولبدش

اعوثة.اطريقفيالحاجقافلةمهاجمةحولبينهمااخلافاتجدد60ا!مرا

سانوكأ6جراهـفياحصاهـابنبكاسماعيلفذهبء"الحلفاء"وانفض

،حمسيدااحتلالناصيفالشيخ:عيمهملشحاشءبلادهمألىلةأكاووتوجه

بسا،م.إمشقالىاحاجابقافاةبا!ثاعثمانصفد.وقدمنطقةالىظاهروعا!

منالمباد!ةزمامأخذفيفئسلا!ذياالممرظاهرلنفوذضربةذا!كوكان

!أسعلىمصرمنقللبعداتهباأبوبك،محمدقدوحين.)3(حلفائه

!سيطرة.،املكلاسمراظاهرفقدكااحملياتاقيادةتسلمش.اضافيةقوات

.أبناءهبذاككلفبلبنفسهالزيادنةقوات.بقوديعدولم6الحملةعلى

8599/صفر2فيالرملةالىوقوأتهالذهبأبوبكمحمدوصل

،المرادي"4!،بريك؟ب35-آ!1،الصديقابن:السابقةالاص!ثحولانطر-1

أيصأ:انظر؟1،351ص،الجبرتي؟ب93-آ!3،ال-اجدمطمح

.ول.-ا!334:حسأح4أ،حع.17713.4

أيضآ:انظر!آ37-آ133،36،ب27-آ27،الصديقابن:انظر-2

.كهـ.!ا!19:،كا!اول.17714.92

.ول.!ا!اره3:3،ء4!إح.1775.2اإآ04،آ38-ب37،الصديقابن:ا؟ظر-2
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كم.دعهوولأءهمناصيفاشيخوانة6انزيااجهاوقدم.9779أيا!17

صفر89فيكامئسق6قربكاسمسعفوصلتالمشتركةقواتهموساشت

قواتتفوقوكان.مقاومةأيةتلقع!أن*ون1771ص!يرات1859/2

ح!لتهافيظفرتأتسبقوقدءوتسايحهاتنظيهكابسببإ.لأبااورهباأبي

أنواعمنافتتآفكا.لتدمشقعنالمدافحةا!واتاأما.احجازاالى

بينجمعتاضيامثل6لوية!ابطةبينهما،تجمعاسذ.لناالرنودم!تمتنافرة

.ا!حالة)1(ااغياثةاوتقصهمكااجكالمما

اونهباأبىمناتذاهـأاتص1صفر17فيباشاعثمانتلقى

بدأو.علبهاحاكمأبتعيينهيحلمهوءأ،-ادمشق6:ةمغافيهالمهبطلب

تنظيم6أيبدون6قواتهطلائعوخرجت6المتكتاليستحدباشاعثمان

.-ز.دهـانصفر!/913فيصهـكلكاالذهبأباوأكن6ياداشفياعلتمركز

دمشق.أحلرا!تالىذا!كبعدأقتالاوانتقا!

نلاصطدامالمناسةهذهدمشقفيالمتحمحةالمختلفة-اأاتستغلوا .!عو3

يهددشديدآكاناخطرفاكابينهاسابقلخلافتصفيةلثأهـأشأخذآببعضها

أثرالسابقةاسنواتافيضمفوااليرليةأنكيفرأيناوقد.وجوإها

خرجقحين.بكامله.لفوذهمعنيتخلواا-اكهمو،بهماصطشا

وبقاياالمرتزقةاءواتاجا.سبالى6اليرليةهـافقهيافاعنالمدفاعباشاعثمات

أئناءوحدث.الباشالأوامراليرليةانصياععلىيدلمما6الأقطاعييناجندا

عنمنجماكلفحادالمرتزقةالملأو.لدواا!راصةابينخلاف6شقالىتراجحه

،حزيران3فيسحسعفياطزيمةاوبعد.)2(دمشقالىمختلفطريق

باتجاه.ركربوندشمقلحمايةالسلطانأرسلهماسذيناالعثمانيونالجندبدأ

والصالحيةالميداتمثا!اخا.جيةاإمشقأحياءبعفكموهاجم6بلادهم

دشقعنالمدفاعالآنبرزو.عليهماعناريطلقوقأهلهاوبدأ6لنهبها

كتابنا:فيالعسكريةالطرفبئلغوةضافيأتحليلاانظز-1

ء"+57!!حء+أ،5لاء3!+!!،26.33"264-ا

.ب17،الصديقابن:انظر-2
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اعذينقولالقابيوكذاكءالمحليونوال!م!؟،تا!رليةاأيكادمشقأوناء

.بوسفهوا!رليةاآغاوكات.المدينةوأبوابوأسوارالقلحةاليهمأوكلت

.)9(جبريابن

الجاية6وبابالميدانحيفيوالمدافعينالمهاجمينبينمناو!ثاتوبدد

وهودمشقمنباشاعثمانهرب6حزيران6-صفر/224-02بين

بحدالمفاشضاتبدأتو.الذ!بأبياغتال-نودهقيادةيتجشمكمارزيا

أبورمحمم.الدماءلحقنأبي-الذ!بهـبينالمدينةشأ!انعلماءبينذاك

اممنعتش.انحز.براصفر/248فيذلكا،تمش6دمشقاحتلالعلىاتهبا

عمتبينما6استا.لبولشاشامابلاداسجوماسا!و.ستسلامإ9اعناسقلعةا

.الاحتفالأت)2(بكعلينظمحيثكحصرفياغرحةا

11185،/18الأولربيع5فيدمشقمنفجأةأسذهباأبووانسحب

المحليينللسكانمفاجاةذا!كشكان.مصرالىوعاد17716يران-ز

تراجعهءتفسيرفيأسبابعدةزذكرت.وشؤصاكهائهوللاعدااحلفائهو

قلحةاستسلامعدمبسببانسحبا.لهذكرفقد.اصحةابعضجميحأوفيها

6اضلسلطتضى-!امخافطعملهبانأخافهبكاسماعيلاقشا،دمشق

ااغواتاارزه!ااباوان ا!حراضدث-الببتفكهاا!سلطاناا!ا
ص.------حص
!!لةاححاالسططرر!ؤاي!مملها-!اجي-االصرةع!نالمسؤول)أمينى

والقطيفانيالعظمأصمنآنذاكاليرليةزع!اءبمفىأص!ماءقذكوالتيالغائ!ةانظر-1

...وسكرهـميردوالصوافوشبيبوبكداشوالتيطاروشهحادةوآقبيقوالحواصلي

الصديق.ابنخطوصل5عطلأعفي،وغيرمم

،\-،الدررسلك،المرادي؟5!بريك"ب95-آ41،الصديقابن:انظر-2

التحبحلول،المحاسنيسليمان؟ب37،الواجدمطتح؟-2،16-؟55-56

،بيروتالمنجدالدينصلاحالدكتورننره،الشامدمئمقالىالذهبألىبوصولوالآلام

.1،365-،الجبرتي"28-!1صنظرا،62!1

.ول.!ا!3501:لأمح!4،ح.17716.28؟.ول.!ا!أاا+:اهكا!+،أ:يضأأنظرا

.17716.12،.ول.عا!19،?اكهـ:.17716.11ة.ول.!ا!364:ءطح4،حعأ.24ح

1771(!لااحا(أ؟)ة!ث!0..3ع.و477/:ح5+3،!ول،ج+هءحا،1771.7.3،حه+15،+اأ+551!ر

71.؟1771.

كتابنما:فيد!لأممقاحتلالالىادتالتىللاحداثالمفصلةالد.اسةأنض-

ح"+357ء?+أ51لاء3!+!!،5."ه.71؟-64؟
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ندىاضوس!با6دشقفيبينهمااجتماعفي6اصذهباأباوعدقد(احاجا

السلطانبأنالذهبأباأبلغاعسجياباشاعثهمانوان6احهلصاالسلطات

فانءيكمتوعهما.مصرفيبكعليمكاتالذهـبأبيبتعيين:عدقد

فقدوبالفحا!.بكعليتجادموقفهتبدلعلىيدلا!ذهباأبيإ.سحاب

.)1(مكانهواحتلوطرده،مصرالىعا!حإنبكبعلياصطدم

-.1771-4018(الجؤار)أحمدبلأث!الشا*سيطرةبلاط!يكلىالنفوذالصراع

لدمشقالذهبأبيواحتلالاصثاماشؤونفيبكعليتدخلعننتج

فيواشترك.اشامابلادفيالقوىميز.انفياضطراب6منهاا.سمحابهئم

أبيانسحاببمدحدثالذيالسياسيالفراغلملءالنفوذعلىألصراع

الشهابييوسفالأميرشااسمرأوظاهراكرجياباشاعثماتمنكلاصذهبا

مقتلائر6الشامبلا!فيجديدمنللتدخلارز!باأبوعادثم.المتا:اتو

انعمر.ظاهرعلىاغضاءواالمسلحا!ثمانياالتدخلذاكوتلا.بكعلي

ا!سبسيةمباد:تهموانحدامضعةهمالصراعهذافيالشامولأةأظهروقد

فيالسياسيالفراغملأا!ذياأب.هـا!اباشاأحمداظهو.المجالأتاحمما

.4018و7769بينالمنطقة

عثمانعاد-.(7759-7719)لثسام5بلادفيالئفوذكلالمراعصلى

9177ءانحزيرا8591/26الأوليعى39فيإمشقالىجيال!سباشا

اتهمارزيااليرليةآغاجبريبنيوسنكل!فقتا!ءمحا!ضبهعلىاغضاءباوبدأ

محاواظذاكوكان.اكتيرةاا،أمواكأشصا*ءالذهبأبيامعاضواطؤبا

-ثما.المالعلىوللحصولجديدمنهيبتهاغرضباخماعثمانمن

سليمانمثلجبريلأبنالمما.ضيناررمشقيينامنكئيرأبذلكاسترضىانه

.)3(جبريابنظهورفياخجريواالبغيا،رسافمهات11ارزيااصحاسنيا

كتابنا:فيوالاحداثالاعبابهذهمناقشةانظر-1

ء"+7!!!ءس!+آآهلاء3!+أ"،3."ه27ا-.277

وذكر.فهاالمحاسنيومبالغةالرسالةمذهياتمحتر،ب6،الصديقابنوصف-2

واثارممالعثمانيالعهدنيالدلممشقيونالمزرخون:كتابهفىانجدالدينصلاحالد-لتور

عندالرصالةمحذهعنمخطوطةنسخةتوجدانه،32ص،1664بيروت،المخطوطة

بمجبركطشفيقالاستاذ
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مناحثمأاالأستمرأهـك!فرماتشصلهعندماغرورأباضاعثمانوازدأد

!عزأتنىه!تهعلىا!سلطانأوش!سهكاآتاصاني/9اهـبيع99فياستانبول

احقائقا!يفقدباشاعثمانأناررمشقيينأأذهانكلتيغبوكم.شجاعته

.اتهب)1(إأبيطر!فيجهدهوامتدحاصلطاتاأررى

آبيانسىحابخلفهاسذيااغراغاملءالكرجيباشاعثمانوحاول

ظاهرتهديدضد،سانواقلحةصاحبجراهـ6اب!تلنجدةفهب6الذهب

بحيرةقربظاهروبايئبينهجرىارزيأاغتالإفيمزمشاعضه.ا،العمر

لبدشقالىوعاد،1771ايلول1185/2الأشلىإىجما22فياحواتا

هذالقنو6اشهابي11يوسفبالأميراستنجدقدباشاعثمانوكان.ايلول6

.)2(نجدتهعنتباطأ

الىأدتصيداشدايةفيهامةتطوشاتالأثناءهذهفيتجري:كانت

الأميرأتباطؤوالى6باشابحثمانالسابقوأصطدأمهلمالحمرظاهرقوةا!دياد

الوراءالىقليلاالرجوع:يجب.باشاعئمان.لجدةضنالشهابييوسف

لدشمق6ارزهباأبياحتلالاثرحدثفقد.اضطور"اتاهذهأسسلتقصي

11فيصيداولأيةمنكااكرجياباشاعثماتابنباشاإرويشهربأ!

.بالبطءعليهشالحاحهلهالشهابييوسفالأميردعم!غمءحزيرإن

لذيا6لشهابيايوسفالاميرلثنش.صيداينة!حكملةوالمتاشظاهرس!لم:

،استواق6الاسمياحاكمامنصورالأميرعاى6اصنانجبلقي؟.دف!وذدحلغى

ول!.حزيران02فيصيداعلى6جانبلا!عليأشيخأمؤيددبمساعدة

!تاونهباأبيبانسحابمنشغلينكانو!لأنهماتشالمتاشظاهرعنهايدافع

"-)3(

دمسو.

.66-آ62،الصديقابن:انطر-لأ

؟ب02-ب!1،الصباغعبود؟ب82،آ75-ب96،الصديقابن:انظر-2

أيضآ:انظر؟79؟بريك

.ول.س!ا!اوه5:لأء43،ح.21.و1771ة.0"!.3.!47/79:ولحاء+هح4،حا"ه+أ

1771.1.1.4

.ول.س!ا!اره5:لأءحم!4وح31771.6.1.1لأح،ء6.42.4)؟17*لأء3،ء4:نحرا-3

.17716.13.،لأمح!4،ح.1771.6.28
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مصر.الىاونهباأبيهـجوعاثر1والمتاولةظاهرموقفأحرخوفد

ءأخرىقواتبارسالووعده6ظاهرمعاتصالعلىبقيبكعليواكن

احتلتبينما6بكعليمنالمعونةلأستقباليافاظاهرقواتاحتلتوارزلك

منانحمرظاهرهدفوكان.والرملةغزةاكرجياباشاعثماتقوات

شأتهذاشمن.هذاالقويحليفهمنباشاعثمانيدتجىجرا!لأبنمهاجمته

دحيلايحطيو؟أبيههـاحولملتفينظاهرأبناءيبقيآنأيفآأإكجرا

عليالىظاهرنقا!أغعلوبا.ا!سكريةاضاإهرمقدرةعنبكاحليآخر

."1(الحولةبحيرةقربباشاعثماقعاىانتصا!هأ.لباءبك

باشا.درويشمنصيدأبانتزأع،الأخير1انتصاهـهبمد6خلاهرواهتم

بشاعثماتوالدهعودةبمدصيداألىعادالذي،باشادرويش.بدعموكا!

ابناتجبلأعمان6قليلقبل6اختاهـهأسذيالوسفالأكير61*شقالى

شح،ن.الحكماتكألأ!ذيمنصوهـاا،لأميرخلفأاساروكأفيالمجتمحون

نأبعدوذلك6ظاهر.لصيحةعاىبناء6الذهبأباأيدقدمنصورالأمير

مير119خصمهمنصوهـاضحافالأميرغايةوكانت.دمئسقا!ذهباأبوأحتل

عثماتوعودةاتهباأبيانسحابواكن.باشاعثمانأيدارزي11يوسف

الأميرجملت6لذلكتبحأ6بوسفالأميرنفوذيا!وا!؟6دمشقالىبا!ثا

منصو!الأميربقي6ذاكومع.9177)3(سنةفيالح!3منصوهـيعتزل

تة6المتاشأن.كمالهاسمر11ظاهردعمبسببيوسفا!،ميرعلىخطرأيشكل

لقتأعهم.فتوجه6يوسفا،ميرعلىالأضطراباتاأثارش6ظاهرحلفاء

فيالنبطيةفييوسفالأعيرعلىالأنتصاىمن؟ظاهربمساعدة6المتاولةتم!كأو

الأميراقواتصبدامنالتافياليومفيوانسحبت.1771لالأشتشرين02

باشاإرويشتدعموكانت6جا.لبلاصاعليأ!سيخابرئاسةء.بوسف

سقطتلالأوتشري!ت23وفي.بدوهـهالأنسحابالىهذافاضطر6فيها

.ول.س!ا!3301؟لأءث!4،ح.1771.9.21:نظرا-1

-آ46،باريسم!ورر،الزمانهةلى؟1،88-،لبنان،كاب:حدر:انضر-2

لضما.أنظرا!263،(لأ55!)!4،اث-ق،المنير!ب6؟

ولعا!3501:لاع،ء1771،6.28.4لأمح!،ء1771.8.02.4
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عليوقوات،اكبرم!ت!خلتهاوقد،والمتاواظظاهرقوأتيدقيصيدا

منذوح!لتقدبكعليقواتوكا.لت.اصحراجهةمنإخلتهاشقدكابك

قدانذهبأبويكنامش.يافاواشملةوشكزةاحتلتاو6مصرمنقليلةأيام

.بك)1(لحليعدائهعنبحدأعلن

39فيوطرابلس!وصيداااشااشالأياتمنوأبناؤدباشاعثمانلى

باثامحمداغمام11لايةوعلىوعين.1771لالأو.شرين1859/22!-ب

لمو.)"(الشامفيالعظمآلحكاممنأصثاصااالجيا!يمثلاونياا!ظما

امديافهانةشموربسببأوافياتغييراثردمشقفياضطراباتأيةتحدث

اغابيواا!راصةااليهاعظماباشامحمدقربو.ا!سكرية11طوائفهاعلىسيطر

احاخءاقافلةاضمويل*مشقفياللا!مالمالجمعمنإصساعدتهماستمكنقول

احمراظاهرمحاشضةبسببللدورةالخروجمنيتمكنلمشانه!،سيما

مناطقآغلبعاىكابكعليحليفهفواتمع،يسيطرظاهروكان.ذاك

أكظقالأثنا?هذهفي6انعمرظاهربنعليوهاجم.اخنيه11فلسطين

أيفآالدمشقيونأرهقوقد.فيهاالميريمالعراستولىوا،اررمشقاضابحةا

لأخضاعالمعينةالفنما.لمةاتاغراقائدباشا.لعماتقا!منمنهمأمالاابصلب

.مصر)3"قيبكعلي

إمشقالىبهاوعادالحجازالىالحاجبقافلةاسظماباشامحمدوخرج

6الشاميةش!9في،الريفسكانمنا،ستغاثة1صيحاتولكمن.بسلام

ولم.ظاهربنعليتحدياتمن،.لقاذهمدشمقسلطاتعلىتترىكانت

الج!يدالغما.ليالقائدقواتذلكفيبما6إمشقفيالمتجمعةالقواتتكن

،2%،شدلاقة2!-.!،\-،لبنان،شهابحيدر:السابقةالاحداثحولانظر-1

ب02،الصباغعبرد"79،بريك!ب88-ب87،يقالصهابن؟42-43

ايضأ:انظز؟1،365-،الجبرتي؟آ21-

.ول.!ا!3501:لأمح!،ء1771.11.9.4لأ!43،ع.1.123)771،لأ-ص!4،ح.0).1772،2

5لاخ4،ح.1772،4.03(الا!حا4+أ)ؤ.ول.!ا!19:،!ءاول.1771.11.17

س!"+ءح+ألأه!9آه3،+!!داح،28200.3-.287:بناكتاذلكحولنظرا-2

أكاا،0.41!092-287:السابقالمصدرفيالاحداثتماصملانظر-3
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مصر6عاحماواليأوعينباضانحماتخلفارزيا6أسكيل)1(اباضاعثما!

طغىحيثاجنوبيةااصشامابلاثعاىسيطرتهافرض!!م!تيمكنعاوغعفي

التفاشضاوكيا!أباشاوعثماناعظماباشامحمدحاوا!قدش.ظاءر6نفو

وكات.اغشلراباءتمحاو!،رهماواكن،معهاتفاقالىاطتوصا!ظاهرمع

لوحاش.أبنا""قبلمنجديدةبثوراتكاالأثناءهذهفيكاءكد؟أاهر!ا

)"(.مصرفيبكعلي-لميفه!تسيحلرةيتأكد.يثمابالمفازضةاسقتا!ب

بلادالىقلبا!بعدأثرهاوانتقا!6مصرفيهامةأحداثالأق،ءاهذهفيشجرت

ومصر.اعثامبالأدفياقوىاتوازناك،بنتيجةواختلكاإشاما

61772.ليسان1186/28محرم25فيمصرم!تبكعليهرب

قيمةأنومع.ا!مر)3(اظاهرالىولجاءالذهبأبيمع.لىهـاعها!لر

علىعبئآبلثعليأصبحرانحدمتشدا!مراوظاهربكعليبينامخطاتحاا

الحثصأ.ليةا!واتاقائدأو6اسظم11باشامحمدالثصاماليوايغتنمفلم6حليفه

والاقيت.اصهماااحسكريةاإرةالمبازماملاعا!ةالفرصةكااوكيا!اباسثاعثمات

بكمصطفىمثلالمحليينإلزعماءعاىبكوعليظاهرمقاومةمسؤواصة

سابقآ.غزةحاكممرقشأبينابلسمتسلمطوقان

يعملالمعنيين1اغرقاءام!تكلشأخذ،بسرعةتسيرالأحداثوبدأت

صيداعلىا!سيطرةبايطمعكاناسشهابيايوسففالامير.الخاصةلأهدافه

اضحقيقذلك.الحتنمانيةاسملطاتاراءشبثقله.مىالمثاونشاجكا*اصاوظاهرصت

عليأما.يحتلهاالتي1المناطقعنالتخليعدمعاىحر.بصآخلاهروكان

ا!سلطةاموطدظا!رو!ؤيةمصرفيسلطتهاعادةارئي!صيهدفهفكانبك

آغاللكزلاركوكيل(سابقأآغا)باشاعثمانعملمنمشتق"الوكل"لقبأنيبدو

ن"اشتقفقد"المصري"لقبأما.فيهاالثريفينالحره!نأوفافادارةفيمصرفي

شغلالمصريأوالوك!لباشاعثمانأنخمذالمصادربحضوتذكر.مصرءلى-وليته

ريئماالثمامفيمزقتةبصورةأقاملا؟4،صحبحغيرومذا،الثامواليمنصبالآن

أكاا..0924-292؟السابقالمصدرنظرا،فيهامهمتهلاداءصر5اىيسيروقواتهعتتجه

؟آ124-ب123،ب113-آ113،ب!!،ب79،الصديقابن:انظر

.ول.عا!اوه5:3لأح4وح.1772.2.01:بضأأنظرا؟ب12،لصباغعصودا

التالي.الفصلانطر
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ا،مراءكراهيتهمبحكم6اظالمتاشوكان.يةإااعنمانيةاأعقواتماتليحميه

.بك)1"وعليظاهرجا.لبالىءاصنانجبا!

اقترتوكاالمسآسيافسرحعاىاشوسيالأسطولالآنإوظهو

تنفيذآا!صراقظا!ربكعلياررعم1772يراقحز9فيحيفامنمراكبه

فاكروس6ذأكفيمصلحةاططرفينوكان.2(بكلمعليمعسابقلأتفاق

حربفيمحهاك!(مشتهكانواالتياسثمانيةااظللدوالمثاكلخلقيودشن

توجهكاطلبهماعلىبناءش.نفوذهماانقاذوظاهربكعلييريدشكاكبرى

ا"لأميرولأشغالفيهاالعثما.ليةالمراكباضحطيمتبيروالىالروسيا،سطول

اغيافو)تهفيهانزلأش6يرانحز18فيبالمدافععنهاكافقصةالااررفاعبايوسف

كانا!ذيايوسفالأميربضغ!حزيرإن23فيمنهاانسحبتأتاصثت!ا

عليهاسمراظاهرانتصاراثر6اجأقديوسفالاميروكان.بيروتيحكم

دآ:سل6بيرشتحمايةت"وطلباوكيلاباشاعثمانالىءيران-11في

اشتهرالذياجزا!ابكأحمدرأسهمعاحاكاتاجندامنطائفةاصهاا

.)3(بحدفيما

قواتبعضتدعمه77396آذارأوائلفيمصرالىبكعاي:عاد

تلتقيحيث،اعالحيةأفياتهماقواواصطدمت.ارزهباأبياغتال6ظاهر

بك6عأيشجرح77396نجبسان1187/28صفر5في6ارراخابااصحراءا

."4(أيامبعدتوفيثم

خسرلأ.لهأ9بكعليوفاةاثريآعسكروسياسيأاسمراظاهروأحرج3

.ول.ل!ا!3501:لأمح!4،ح2)..17725(ارها!حا4أول،)لأء453و.17726.2:نظرا-1

انظرص-2

.ول.!ا!لأء43،ح.51772.6.28لأظ4،ح.7*.177231:الاحداثءذهحوا!انظر-3

كهـول4ح9!وله،892.

؟!4-48ءالجزارتاريخ،49-3!ء1-،لبنان،شهابحيدر؟أيضأانضر

.46-2،45-"ياقشد

-لتابنا:،الفترةمذهفيدمثصقفيحدثتالتيالتطوراتبثسأنانظر

+ط5!!5لأا،أء!مه!!+!3حلا3،ط492.0-ر50.

التالي.المصلانفر-4
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شاحش،الدعمالىءوتهقبا!يحتاجكاتبكعليات61كاعس!هـ%دعمآ

عليها،.لظاشوتركزت6أحثما.لييناعلىاخو:ةاابدأأرزياحليفهفقدلأنه

عليتهديدمنتخلصأتبعد،الذهبأبامحمدآأنكما.الآتوحدد

اشذيظاهرعاى،المتمانجينمع6اطوقالأحكامالآت-ثددوجه6ب!ر

عكا.فيإهناعه.لقويبدأ

يوسفالأميراأتىأتفبعد.القوىانبفيانقا،بالآنوحدثور

ا.،مير!تحدى،قوتهمنتريداجزا:إكابدأتبيروعنللدفاعاجزاكأبا

اطضغطإمشقبسلطاتيوصفالأميرااستنجا!محاوأ،تجدونم.يوسنكل!

بتكآ،ش60أعداوكانوا6ا،المتاووظاهرنحوبوسفا!،ميرفاتجه.اجزا:اعاى

وضعة!يم.بحزاضهمشحرواأتبمد17736حزيرات9فيمحهمافوتحا

الجزأهـلأخراجبيرشتمهاجمةالروسيالأصطولمناحلفاءالاءهؤشطلب

منههربأناسثماثمءظاهرإلىلجأوامحىهـا!اوهربءفهاجمها6منها

.1(*مشقةألىوذهبيضأأ

لاجلمشق6فياحثمانيةاا!سلطاتاوطاهربينازضأتالمفابدأتش

موقفضحفايدتزاأظهرتفقد،.شيجةالىته!دا!ا؟ثاوشغم.احةالمصا

تصوزفيفعزلتاسثمانيةاالسلطاتلصالحيسيراشمنشكان.ظاهر

بحد،مصرانيووا!ثمانيةاالقواتقلألد6اسيهلاباشاعثمان1774

منأبحدارزهباأبوشذهب.مصرخضوعاهاالمواليارزهباأبوضمنأن

آذار9118/أ:ا"للمحرمأوإئا!فيمصرمنبهشخرججيشأفجهزذانى

وهرب،وصيداوعكايافاش:الرملةغزةله:خضعت.ظاهراغتال7759

اونهباأباو!كن.أبيهضدالذهب1أبيمعظاهربنعليتآمروقد.ظاهر

جيشهشعاد01776ص!يرات01//9118الثانيربيع09فيعكافيتوفي

.مصر)3(الى

.ول.5ا!اره4:6؟ء3،ح.17737.7ؤولول،وله-ء2034ة:نظرا-1

.53،الجزارتاريخ،ضهابحيدر"آ27-ب26،الصباغعبود:يضأ!انطر

تاريخ،1،011-،لبنان،شهابحيدر؟414-1،413-،الجبرتي:نظرا-2

يفآ:انظرا،64-63،الجزار

.ول.مم!ا"3701:لأع،ء17754.7.4(الا!،+أ،ءادء!ءول.17734.01،)لأع،ء1775.6.25.4
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أ!سلتحتى6الذهبأبيخطرمنيتخلصم!أسمراظاهركا!وما

شكانت.عليهاطقضاءاشا1حسناغبطاناة1بقيابحريةقوةاستما.ليةالةالدش

كجكمحاهدةبتوقيعرثسبامعحربهامن7749سنةفيانتكتقدا،اررشا

ر.لد6خانكريمفا!سحاكممعالاصطداموشكعا!اوهي6قاينا!جة

.أعوامعدةأقلقهاا!ذي11ظاهرخطرمنخلصآا6الأثناءهذهفي6فأشا*ت

حصارالىمنهافانتقل07796آب7فيباشاحسنالىحيفاواسمتسلمت
"

:فض،شفا.اصباغاعبود،ظاهرمستشا.أنشذكر.ظاهرمركز6ع!،

فاكد6فيالدنكزأحمدشخان.بخلهبببالمالاشاحسنانسحابشراء

قتلهإهرباظاهرحارلحينو.سيده6ظاهرخدمةفيارزينابةالمغاش

الىاسظمااباشهمحمداشاماوافيششصل.1775آباخرأوفيبتهمضاش

انهوفقدأسلطتهضمفذا!اثيحكسوءظاهرمقتلبعدع!صاضواحي

.الياسية)9"إ!ةالمبا

صتسنوانتبحدأبنائهأغلبوقتل6احمراظاهرأنهاهـحكموهكذا

ودكن6اجنوبيةاالشامبلادفيشاسيفراغذلكعنونشآ.أبيهممقتل

.الفراغهذاوملأاجزاكأاباشاأحمدظ!!ماسرعان

ابشارأحمدكان\-(4089-1775)الجزاربدث!اإحمدسيطرةصص

خدمحيثمصرفيأشتهرثم6استانبولفيعملهبدأالأصلبشنأقيمملوكأ

بالجزارولةباصكويةارتبةمصرفيونال.بلثعليبينهمعنأث!خاكسعدة

الىكااصثهممابحضمع،ذالمثبحدانتق!اواصحير،اببدوكيمبطشهلشدة

تمردولثنه،بيرشتبحمايةإمشقسلطاتقبلمنشكلف6الشامبلا!

علىالقضاءاثر6أ!سلطاناعينهقدش.الشهابييوسفالأميرحاكمهاعاى

باشا6محمدملكءاحثمانياصيداافيشءزلوحين.اح،محافظآظاصهـ6

صهاليح!صيداالىمتسلمآالرزارأ!صل01776الأولاكا.لون89في

حيدر!914-134،الصباغميخائبل؟ب93-ب33،الصباخعبود:انظر-ا

؟07-67،الجزارتاريخ،113-1،112-،لبنان،شهاب

.س!لاولا!هار7:لأمح!،س!17739.2.4(الا!و)+أ،حا.ول.ش!ا!69:حاول،5:يضآأنضرا

6.ثلااا773(*هول33ء"س!)ؤ7اهولالأس!+26.
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/فبلمنعليهااجأاشحسيداالجزاشأحمددخا!1776آذا!11.أفيباسمه

.)1(المناسبةبهذهوزير.تبةوأعطى6السلطات

ثى

صفد-منطتكهفيالألتزام"ورث"الذيالحمرظاهرنقيضوعاى

باشاأحمدفاتكاالملتزمينعدا!فيحياتهاصيلةوبقي،أبيهعنيةفى

مئلخم66وحكمكا؟والالشامبلادفياضييهير6الحظمبآلأشبه6اجزا!أ

--

سلطتطعاىحافظ6اسظماانقيضعلىكااجز.ا!اولكنطويلةص.مدة

علىاعتمدارزياا!مراظاهرالىأقرببهذاكاإوهوبالقوةا!هأواشاستمر

فخرقبلهشمن6اسمراظاهرعناجزار11يختلفشلفوذاء!هثدةاا1

احثمها،الىتوصلاشتيالمنطتكةعنغريبمغامربأ.له6اضانياالمعنياررينا

عنكامختلفةيرإبمقا6المحليةالسلطةثاوشارريناإوفخرهرخاإأنحينفي

نمماهـانبصرةبغدا!فيأحلا!والذينأسكالممامعاجزارايتشابهش.يهماأبو

فيالمماليكعاى6هماعتمد:اكما؟اعتمدشا6مثلهممملوكبأنهالفترةهذه

رغمكابوجودىرضيا!سلطاقاأتفيأيضآمعهمويشمابه.قوتهتدعيم

شالخا.جية.المحليةالقوى1واخضاعهقوتهبسببكابطشهشسلطتهازدياد

ا!سياسيةاالمباد!ةزمامانتقلكاحميداولايةعلىاجزا!اباشاأحمدبتعيينو

فيتدوش*مشقوأصبحت،أصهادمشقولأةمنالجنوبةالشابمبلادفي

.قوتهفلك

اتأوقاصممةا!قوفيا،ا9اإ،سوثبمئمومشقفي"ا!ثمانيةبياصم!لطاأاتك!اكالقدايالهاش

الأحع!اثاتوجيهفبهامسباسي*شرأي6(عسكراصاريا)فيهاالفمانجة

عليقتلفقد.أريناصااعلىاغضاءافيأركا7759و7719بيناغترةافي

عكما.فيمفاجىءبمرض،الأخيرهذاا:توفي6ارزهباأبيمحمدقبلمنبك

بك.علياتحوياحليفهفقدءبعدعليهالقضا،أمكنفقدالحمرظاهرأما

،الجزارتاريخ،1،116%،لبنان،ضهابحيدرتب93،الصباغعبود:انظر-1

،703-10603-،الجبرتي؟آ33-آ32،الزمانحوادث،الترك؟71

؟3،321-،334-335

.ول.ص!ا!3701:لأع،ء77519.2.4،لأمح!،ء77612.8.14لاعو،ء776.13.12.4

-385-

http://www.al-maktabeh.com



أبناته.ثوهـاتبفحا!وعليهاونهباأبيهجوم،أثرظاهرضعفا!ازإوقد

حسنالقبطاتبقيادةاخمنمانياالأصطوليدعلىاحاسمةاا!ربةا!جاءته

هـحمداضامأافيشيثستركامش.عليهتزةسةالمرصود!بتآمرننا!ث!ءباشا

6ذاكبعد،ا!ىهـا!اظهروحين.!ؤلأءانائريناتصفيةفيأسظماةا/خا

مشاغلمناصامااولأةيحدامكااصنا!جلأمراءوا،أتمهاو1باخضاع.بهتمبدأو

إلآنتحى!ضواشاعضهم.احاخاسلامةتأمينئهمصوىدمشقخا!خكبرى

.اضاماشلأيةعاىاطحصولبجديسعىأخذأتيااجزاشاكلؤامراتالى

39فياشاماشلأيةعاىعينا!ظم؟اباشامحمدأ!الىاغولاسبهقوقد

اعسجي)8(.اباسثساعثصان!!لا.ئر91776لا،رتشرين1185/22رجب

1186ا،ول.بيعبينقصيرةقرةباستثناء)ااشااعلىا!آاوباشامحمدبقيو

فيشفاتهحنى()2(1773آبو87991772/صهـبهـاناصا.لياإىرجما

فيباشا.محمدهدفوكات.1783نيسان7911/16الأشلجمادى13

سيما619دمشقفيأسرتهونفوذ.لفوذهإةو:يااحاجاسلامةتأمينولأيته

بسببمحد:دةكا.لتدمشقخاشجالمحليةا!وىاعلىتسلطهامكا.يةوان

حاولوحين.والمتاولةاصنانجبلأمراءباخضاواهتمامها!هـا:اسيطرة

أماماخبات11يستطعنم؟اصناتجبا!أمراءمنازعاتفياعتدخلبا!ثامحمد

.ا!زا!امفافسة

لسصاحظمالاشحاهـحمدعهدفىدمشقفياضطرالاتتحدثوا
3.-....

اغواتاتجمعبسببوأيضأ6لأيتهوأشلفيبدمثقأحدقتاضياا!،خطا!

علىقضيوحين.أهلها.دفوسفيالهيبة1فرضمما*مشقكبالمثمانية

الحركةالهدو?زازدهرتسا!6دمثقوا،ةسلطةهددواينأوناينالثائر

يعوزولم.جديدمناحاجااكأثهاهـقافلة1بسببإمشقفيالأقتصادية

عثمانايرا!يهاآغاقتل:قد.ذالمثاظروفااستدعتعندمااالحزباشامحمد

با،صا!كاتهذاعثماتأنصحيح.ايرلةاذاكيث!كأأنإونثباب!ت

.038صانصر-1

!ححء+الأه!عآه3!،+!هلاح،59200.3-103كنابنا:ذلكحولانطر-2
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نأأيضآوحح،اضصب)9(اهذاالىبهأتىاورياباشامحمدحممنيعة

ايريةاآغاأنبداصل6اتمبانجةاليراجةمصالحاحقيقةبايمثا!يحدنمالآغا

ساعدمماشإكنكاأ،)2(ايراصةايثأروا3قتلقدجبريب!تيوسفاصسابقا

اشغالمشق6فيكبيرآدعمأومنحهال!هـاصةعلىاس!طرةاعلىباسثامحمد

و!نصط.ا!رأصبة)3(ائفةح!اإفياعحليااصناصباا!غ11آلمن3بئكئير6أفرا

:بتواءا!ظماباشىامحمدءثدفيدمشقيءاطدواا،حاال!اديخيا!

وسلماغتنإنامتواسيشالأهلهاشصفاأيامهفيالأهاوومامشق6!اقتش"

حين،باشامحمدبسيرةي6المرااعجابولحل.")4(الإحنمنا-اس

يفسر،")5(*مشقولأةمنأ*ركناهسأحسنفهواجملةوبا":يقول

لآمنأحدترجمة"ارر!راسلك"كتابهفيالمرادييذكرتالماذا

أ!حالمراديخليلأثذكرهيجدرومما.باشا)6(محمدباصتتنناء6العظم

باشا.محمدءكدفيمفتيأ

إمشقفيأبنيةعدءببناءيتكومأنباشالمىحمداكدوءاهذاأتاحشقد

متا!أخرىأبنهيةرممكما؟اغلعةواالأشوامسوقبينبنادالتيا!سوقكا

عاىاهـمر!/1ب!رمنزلفياسركةواالتكاعةشعمر.البابومحكمةالسرايا

.احاج)7(ااصريق

كاقضىوقد.سلطتهبتوطيد4لناءالأهذهفيمنشغلااجزا!اوكان

اخحرهرضاإأشلادعلى،المنطئهـةفيالموجودةالفمانجةاغواتامعاكأبالأ

يوستالاميرمنبيرشتعاىاستولىانهكما.7769!سضالثائرين

-3

-4

-5

.ب011أ-011،الصديقابنث001،بريك

.377صانظر

الصديق.ابنمخطوعلمفلعفياليرليةبينالرتبأصحابقائمةانظر

.4،101-،الدررسلك

.201ص،الابقالمصدر

كتابنا:في،العظمألولاةبقيةذسالمراديلاغفالمناقشتناانظر

ء6+!ع57?+أهلملاس!3!،+ء!،93200.3-ر05؟

!ا!قارية201-4،101%،المررسلك،المرادي:الاعمالمذهحولانطر

.113،بريك؟85-84،منبفثر
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كاكةالمتاواجزاكأا%خضع1781سنةوفي.)1(يبدوكما.لفسهاا!سنةافي

)2(1منهمصورمدينةأخذش6.لاحميفاشيخاتتا!ش

يتكيموكان.ا،مركزآعكاوافخذ،دفاعهتقو.لةفيا!جزار11وشرعيص

انو.لأيةمركزكانتانتيحيدافياسباقيةلأإامدةأيقيموأشهرعشرةحوافي!(فيها

-ا-اضحسيناتاومناسكااسمراظاهرتطويرمنأستفادوقداشسمي(.

منجيشآاجزا:أواستخدم.الموأنىءوعا!اضجا!ةواش!اعة11علىإخلهاأ

.شالمغاربة)3(:الأكرادوالأ!ناؤ:رواصشانقةاضماخرتزقةةالممالبك

وقد.طريقةبأيةالمال1علىاحصولاالىكااجيشاهذااضمؤيل:عمد

موال111!ابتز.اخجارىااضشا!باأضرمماكاالأجا.ل!11اضجاراأموالصاد:

./

بفملفقرقديفالوكالت؟قراهممنهمكخيرفهجراغلاحيناصت

.(الأقتصادية)ثالمواردذانىبنتيجةؤخقصتكافيهحدثتاستيأأ،ضطرابات

اغلاحيناالىوطلب6عكاتحصينفياصسخرةاأعمال،الىالجزأرولجأ

اهـالبزأعمالعننتجقدر.إهـهـاعة)5،باأضرمما،مجانأخدماتهمتقديم

آحدثتهالذياررماراذاكفيبما6المنطقةفيالسابقةالأضطراباتوعنهذه

حدثاونيايبوالشر6ظاهرعلىاطقضاءهجومهأثناءارزهباأبيجيوش

يوسنك!الأمير1ودفاععليهااشرسيالأسطولهجوانجتيجةبير:تفي

ع!ت.شجباشا-حسمنالقبطانقواتأحدثتهالدماهـالذيثم6عنهااجزاروا

وبقيت.الجنوبية1اخ!امابلادفيالأقتصا*ياخشاطاانحطاطكلهذلك

ا:.الحاج"شافلةتجا.ةمنإتهااستفابسببغيرهامنحالأأحمبندمثمييئ

حلبمنطقةتجاهـةفيانتحاشالجنوبفياآضجا!ي/الأنحطاروهذايقابل

انجبهةعلىسادتالتيالأضطراباتمنبدف!هاقاستأكطقةهذهلأن

الانحطا!هذاوكات.اهـئيسيةااطرقأعلىكلتا:1ا.لعدامومنالفارسية

.74-72،الجزارتاريخ،1012-،،لبنان،ضهابحيدر:انظر-لأ

.ول.!ا!9301:لأء43،ح.88101.2):يضآأانعلى!112،بريك:نظرا-2

.ول.م!ا!3701:لأ-حملى4،ح.1777.3.31لاء3،ء177712.17.4،.ول.!ا!:نظرا-3

اهور:،ح!ءول).1784.1)ة7+اه"لاع"892"ح)-اثهح5-،*لاه"ا.6؟

.ول.س!ا!3701:لأء45،ح.1777.11.17:نضرا-4

.!7،الجزارتاريخ،شهابحيدر؟انظر-5
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الأ.لكليزيالتجارياطنشاروباسنعمبةفترة؟هايةاعشام6بلافياحاماقتحادي119

الأإنىااشرقافيالأن!لجزيةاخجا!يةاالمباد!ةوا.لتقلت.فيهاأنحرنسياو

طريقعاىاعتمدتاتيااشرقيةااعنداشركةالىالمثرقبلا*شركةمن

.1(الأحمرةابحرا

فيالملتزمينعلىا!غطاالى،المالالىحاجتهبسببءاجزأ!اواجأ

مير119شاضطر.لم،ضعافه.لوستالأميراعلىخاححةقبفتهوشد*6-.

اجبلاسلا،!علىا!رائبافرضالى6بيروتخسرأنبمد6يوسف

ارزلك6تبعآ6المحليةمةالمقاوشا!*ادت.اجة)2(اصااا!ش!ا:اطلبات19:ضاء

سيدمير9ااوأفنديالاميروهمااخوتهمنأثناتزتشجع6يوسفللأمير

المحا!ضةشالفئاتالجزا:ودعمهما،اطمااصنانجبا!باماكأةاسةالمطاعلىأحمد

التنازلالى6علمهاضغطاازاء6يوسفالأميراضطرش.بوسفأ،لأمير

:عندما.ا،دعمهيطلبا!ظماباشامحمدالىولجأ،لأخويها،ما:ة1عرت

أخويهمع!*تنمعفي،ذاكبعدءيوسفالأميرتفوقاجزا:اهـأى

6ابنانجبلعلىاما!تهاستحا*ةمي.بوسفالأميرتم!ءنوقد.يدعمهبدأ

ولكنءاحظماباشامحمدالىأحمدسيد!الأميرأجأ.وأفنديالأميروقل

سنةاصقاعأفيموقمهفيغلبهما6الجزا"!دعمهاتيا،يوسفإ،ميرا

فيبعزلهوتسبب6يوسفالأميربشؤونيتحلا3اجزا!ا:بقي.1781

المشهوكأ،اكثا.ليااشهابيابشيرالأمير1اصنانجبلفيالأماهـةواعتلى.7889

فهما6الماللأبتزاشبشيرالأميرعلىيوسفالأميراثا!ةاجزا!اوحا:ل

!ااحجزمماليكمعتواطئهبسببيوسفالاميرقتل0979سنةفيودبر

ا.لا:ةالىبحدفيمااجزا.اسحىا!سابقة)3(ثيمالمااس!ة"افيعليهثا!:اارزينا

بشير!الأميرعلىيوسفالاميرأبناء

ء؟+هع!3?+أ،5،ظداء5،ول!!.314،0-316:كتابناراتالتطرمذهحوا!انظر-1

،الجزارتاريخ،1،911،134-،بيروت،شهابصدر:ذلكعلىكأمثلةانظر-2

،07-2،96-ءضدياق"161-1،016-،لتنان،شهابحمر:نطرا-3

.293صاننلر،آ72،الز،،نادثب،اترك؟!76-7
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اعجزاراواعكأ6.لفوذهازديادبسبباجزا:اعزلا!سلطاتالوحاو

واضطر.م!،نهعيناونيااصاث!11وطردءبمزا،اصسلطاناأوأمرتحدى

منطقته،فيالأمنطديركاتالرزا:و(أنسيما!69عهاضغاضياالىاصسلطانا

هذاينطبقش.)9(اتبسهرعزلهمدكايصبث!جةالىقويآأصبحشقد

عشر.الثامناغرنافياصصرةوابغدا*ة9بوأامحسلطاناعلاقةعاحماا،س

نيسانلم/791116ا،ول1جما!ى13فياسظماباشامحمدتوكب

ا!قرنفياكحظمآلمنة9اساام!نأناثااجيا!أبموته؟ا.ت!ع!.7839

عينوشد6طرابلسعلىآنذاكاليأ؟باسثااللةعدابنه2وكان.عثراصامنا

اعتأسعأئ!أووعشرانام!ناأغر!ااخرأرفيمرةمنأفىكاأ:اماعلىوانيآ

عهدفي6عينأورياباشايوسفهوبا!ثااحمدآخرابناشتهرر.عشر

أحيانآ.طرابلسعاىاصأاو،أببه

فيعيانثاهدوذكر،إصاماوا،يةالىاومحولبايطمعاجز!ا:اركات

م!صمدقفاةبعد6فمفروغآأمرأأخاماىىتعيينهاعتبراجزاكأاأت

عيناذظنهخابوقد.اك،سبةبهذهالتهانييتقبلوبدأ6الحظمباشا

محمدتوثيوحين.أصامإعلىاجآواجيأ،1باشاعتنماثا!تباشامحمد

إحصولباأراجزااآمالادتازإ،7839تمو!7991/09شعبات9فيباضا

اعآسجي؟باشاا!ثماتآخ!!ابنأعليهاعينأ!سلطاقااعكأو6اكاماولألةعاى

باشاد.وبتم!عزلأثراسشامأاجزاهـعحطاعينأخيرآو.باشايشد!وهو

ذاتبعدا!اعر!اعينقدش.1785شباط9991/28أثانياببعش18في

،أاشاإعاىمرا!هـ!لاث

اعراعاتا:يخفيهامآحدثآاشاماولأ.لةعلىاجزاراتعيينويحتبرأ

.لفوذهمالشامولأةيمدأنبدلو.اجنوبيةااشامابلادفيالنفوذعلى

شافيأشقاءأوأبناءعينحينذاكقبلإةاحااجو!تكما6صدا:لأيةعاى

حدث،دعمهمعاىاشامأوافياضشجيعابلسوطراصيداعلىولأةاشاما

ء؟+57!!حح+أمه3!+،!ولح،0.3"318-931:بنا3ضاالسابتهةالاحداثلح!نظرا-1

--!3.-ض
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6الجزأرقوةثزمر،خاصةعكاومدينة،صداشلأيةبقيتش.الآنأ!كسا

مملوكهصيداولأيةفيخلفهوقد.الئسامعلىعنحينعنهاشخلوا
-3

فيطرابلسوالأيةعلىكاسليمانيدعى6آخرمملوكعينكصا6سليم

.)1(نفسهاوقتا

مهتمآوكانكاظلمهم!كثيرالىاجزا!اولملأيةأ.لناء6!!وتحرضتلا

الىضدهأشكوىبااررشمقيوناجهروقد.المال...-

،7869)الأشلاكا.دون1012/5صفر13فياسئماماكلتف!هـا،انسلطا!

اشجزاشءا!امظامقاشمتهاعدمدمشقفياغوىامختلفضحث!علىيدلومما

عشر،الثام!تاغرتامنا!لأولاخصنك!اة6لة11اقفهاع!عا يجر..موصى

احقأونياالمذلتثأ.تأن6أ.االتموىهذدشكأت.امينالظااوأ،ةامةمتكلاوفي

علىفثا:تءبهابطثسواا!ذيناأولأةامنسبقهشمن؟ا!ى!اراعهدفيبها

25//2012اضالياى9جما17فياشاماالأ.لةوعلىعيناورياباشاابراهيم

بها.بطش!أعخهو.لقراغابياآغامع.د!اعفي؟اشتبكء1788آذا!

احالهصاعاىباشاابراهيمضدموحدعملفباغوىامختلفاضتراكويدل
تتآزرجعلهاميمابهاأحهتارزياأضمفاوعلىبينهاجمعتإقياإضركةا

بمضها.مع

شوال3فياشاماشالأيةعلىجديدمنعيناجزاهـأت11اصثما1

مماآكثر6المالوإشزازاظلماص!ةمماشالىوعا!،9917صهـ.درات5012/5

هذهوتكررت.بطشهشدةبسببمقالم:متهعلىأحديجرأأندشن6سبق

)3"الثامعلىاصةالتا2شلأياتهفيالمظالم

.يضأ:نظرا؟87،الجزاريختاش،ا؟ا،1-،لبنان،شهابحيدر:انعلى-1

.ول.!ا!1014:لاء3وء1885.3.23.4

ولبنانالشامحوادثفاريخ،السشقئميخانل"85،منجدنئر،القاري:انطر-2

بروت،البسوعيمعلوتلوي!الابنثره،(7911-1257/1782-1841)

الدهخقي.ميخاشل:يليكحاباختصارالمممرمذاسيذكر:5-4صانظز،1291

ميخائيل؟.!-86،منجدنثر،القاري:السابقةالاصداثوحولمذاحولانظر-3

الؤنتاريخفيالبثرحلية،الجيطارالرزاقعبد:أيضأانظز؟14-5،الممشقي

انظر،63!1-61!1،دمثى،البطاربهجةصمدتحقبق،أجزاء3،عثدالثالث

.132-1،127-،الجزارترجحه
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6ضدهاجكهممابهاقامثوثةعلىقضائهاثرششدةعنفأالجزاشواز*ا*

9178،أيار3012/3شحبان7فيأخورةا:قامت.بهيطيحواأتاأوضكواو

سليمانوباشاسليموهما6اليهالمقربينارالبزمماليككبا!م!تاثضينبقيا*ة

ممانيثه.بمضمحاقبةاجزاشااظاشمحاعاىالظاهرفياحتجاجآوذاكءباشا.

ا!ى!ا!ابيناضفوذاعلىاصراعاهوذالمثوراءئيسياشاصسبباأن!يدو

أنجزا!6وتمكن.ولأةيكونواأتالىكامثله6توصلواارزينااجكهمماوكبار

.الثوهـة)1(عاىاغضاءامن6المغاربةشإلآش.لاؤشطامنقواتهبمساعدة

سلطته6يهدكمو.اضامابلا*فيالموشفسيدذاكبحدا:ا!بزإبقيو

سنةصيففيمصرفيبجيوشهبر.لابرت.لابليونل.أتالىكبيرخطر

ع!اوقااشمت.الشامبلادفتحالىاخافيااحاماأواءأ!فيونوجه89176

مصرعلىاغرنسيةااحملةإوتحتبهر.أعقابهعاىنابليونشا:تد،ا!جوما

اخربي6ااضدخلباتميزتالبلدينتاهـيخفيجديدةمرحلةبدايةاالشابلا!ش

ذاحك.علىالمحليةالفحا!وبرد:!كانهماشؤشفيءالمستوياتمختلفعلى

شدياق؟5!-2!،الجزارتاريخ،144-1،134-،لبنات،ضها-حيدرةاننم-

.3،223-،تيلجبرا،ب27-آ72،مانلزادثحوا،كلترا؟6-07!"2-
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ا!كلا"وعيعتر

العثمانيةالدولةانعطا!فترةفيمصرولاية

بونابرت!ناوبنيونحملةألىعتنرالثامنللقرنألاولالربعهن

بلادفيعنها6الفترةهذهفيءمصرفيالأحداثصورةاختلفت

منهبأ.كلفياشفوذاعلىالمتصارعةالفات1نوعيةاختلافبسببالشام

المحليلنفوذجميدأ6اشامابلادفيكماءمصرفي.لرىفا.لناءذلكومع

المماليك.سلطةبازديادتجلى

كيفمصر)9(وإ،يةتاهـت!تا!سابقةاا!رةانهايةفي،هـأين!وكنا

مكنش.اغقا:يهأوسيطر0173سنةفياغاصميةا.لفوذعلى؟هائيأسضي

يةاد-زرتاتااصيواوهيءاغقا!يةإضمنالمتنافرةاسفئاتابينالآتدبحص!راعآ

تمتث.فخمصفرحدواونيااششتركالعدو0!الأتبحدذاكو6اصلثوالمما

.متنافرةطوائفالىبدوثهمانقسمواماسرعأنات.بنااصكللممااسيعلرةا

الىعهدهفياصكالممانفوذوصا!ارزيابكعليالصراعهذانجتيجةشخهر

فاحتلتقوتهشأزديادأ!ثمانيةاالسلطةضعفبكعليوأستغل.اونروةأ

تأافآم!ووبقي،*مشقفيهابما6الجنوبيةاصشامابلادواحجازاقواته

ذابكمحمدحلا3يطلولم.الذهب-%لومملوكهعليهسضى

أسكوممااممالكهبيناصسلصةااعلىنزاعنشبو،سلطتهأشخفيهوةفيتر

ا!ثمانييناأ،تمحاوتحدت"لنائيةهملوكةبزعامةالامروانتي-!.بكعلي

التيا!رنسية11اجملةاالىاصكالمماعلىاغضاءامهمةوتركت.بهانا،طاحة

!.8979فيمصرالىأتت

.492صانظر-1
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"للاثةالىأغترةاهذهفيمصرتا!يختقسيمكاهذها!ةاحاوا6يملأضناو

0176)بلثعليفترة؟(0769-0173)الفوذعلىأصراعا:أقسام

.(8979-1773)الئاءياح!3وااونهباأبيسيطرة،(1773-

-.،0176-0173)ممرفىالنفوذعلىلصراع

..*!ص

فطامشبكمحمدمنكلاغإسميةاعلىالقضاءاثرمصرفياشتهرا

بالأذافة6الفقارذوبكعثمانوإفقا.اذوبكوعلي6قطامثببىبكعليوتابعه

و:ضبين.وحسنوسليماناللةوعبدعثمانبينخمنالقإهـدغليةمنعددالى

الآ!االلاضلهذهأبرز:كان.متنفذةكتل.للاثهـجودالأسما،هذهمنلنا

1145:/1732ءفيعينااللذينقطامشبكوعليقطامشبكمحمدكتلة

عينمحمد17سها1/تموز469صفروفي.حاجأميرالثاليآدفتردارا،ول1

وآصلقكامصر)9(فيالنهيواالأمرصا-بوكان6مقايمقائمظاعشبك

فيالفحليةالسلطةوصاحبابكواتإكبيرأي)2(6البلدلئميخلقبعليه

بكعحمدعين1737الأشل9149/تشرينالثانىجما*ىفيو.الؤاهرة

اضانيا9499/تشرين!جبفيحدنتشقد)3،.الحاجعلىأميرآقطامش

عاىاحصولكاشتااحصايسمىطلبشخصبسبباغاهرةافيفتنة7379

ةجخقطامشبكمحمدأعكأوا!قاهـ.اذوبكعثما!يدك!يزكاشكاقالصنجقية

مكث6.ففم!(لبلداثبئتحبيرمنا،استحماتلأتبيرهذاو)ملقواشكبيراسلدا

اعادةمنفآخوش6ز!جتهيقعنطرلأالقا-صيةببقاياكاشفصالحتباررارةحجة

وغيردعاىاغاثدغلياكاخاعثماتمعكاشفاحصااتفقش.اغاسميةانفوذ

انباشاوأيدهم6قطامشبكعليوتابحهقطامشبكمحمده!تاخخلصا

اكفيوضحف.)4(الأتباعمنعد!مدكلماوا!لأئنينقتا!تمإفحا!باو.ذا!كنمط

؟آ121-ب0012المنصانةالدرة؟آ!17،ب175،القينلىمصطفى:انظر-1

.1،146-،الجبرتي؟آ241،آ238،شلبيأصد

.بلأ23،المنصانةالدرة-2

.ب257،شلبيأحمد؟ب126،السالرتالمصدر-3

-ب184،القينلىمصطفى؟آ261-آ358،شلبىأحضد:الفتنةمذهحولانظر-4

.178،!16-015،168-148"1-،الجبرتى؟ب.!ا
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ا!قاراذيبكعثمانكتلةبينإلآناصراعاشدب.اقطامشيةاالكتلة6.لفو

كتلةو،)1"بالطاعونافقاشاذيبكعليفاةوبعدأكتلةابهـعامةانفرداتيا

انقازدغلي.يشجاشابراهيمسعمهما!ذ!تإاضكا!دغليةا

مص!ر!سصيلماناهدحا!الافيلناسنةحا.لمعلىفيدأميرقااغتما!قالهرلاوى!أ،ذ38أ9

ابرإهيمععبالأتفاق6(.174-1539/9173-1529)اسظماباشا

واشتدت.مصرفيالرئاسةذلكبعداليهوانتهت.القازدغليجاويش

حولاقازدغلىاجا!يشوابراهيمالفقارذيبكعثمانبينالمنافسة
---صص-

تا!متثم6+ضومحياحدىايجارحولبينهما-هـأعشحدث.ادئاسة

اصىشهناونياهوارةبدوشيخأ!صامبكعثمانإعميسبببينهمااكملاقة

منالألتزاماتالتملصاشلحاثمكااقاكأإغايايشرجاوابراهمإررىاضواحيا

عئمانهاجمواو6يديهبمزيش!جاشابراهيماستنجدو.أك6علىالمترتبة1

!!بيوتاتاحدى?ؤسساجلفياكاخيا!ضواتعنهتخاىأنبعدبك

:قد.محارضيهصفوفألىوا.لضم6اجلفيةباالمعررفةالصغيرةالحسكرية

الىبكعثماتوهرب.بيوتهمونهبت،بكعثماناتباثفياغتا!،1وقع

ابراهيموأ:ساط.هناكاللاجئينالقاسميةبقاياحوأ،اضفاحيثاصديدا

ارهبتا!حيداالىكبيرةحملةالجلفيكاخياو.ضوانالقازدغليجاويش

115676496/أوائلأواخرفي،يبدوكما6ذلك،وكآنفهرب-بيثعثمايب

أ.9"/7769-0991777حواليفي:فاتهحتىبقيحيثاستانبولنحوتوجهث

اضطرحينبهنزلتالتيالمميبةشدةشمنبكعثمانأهميةمنوبلغ

.2"ةحوادثهمتلتأ.هربهسنةاستخدمواالناسانللهرب

ضوان-كاخياوغليا!كا:إجاويش-ابرااحليفينانفوذازدإدأوا

باتئتامحمدمصرحاكمبتامر.ثعراشحين.بكعثمانهرباثراجلفيإ

.1،167-،الجبرتي-1

،184-153،178-1،015-،الجبرتى؟ب2!1،القبنلىمصطفى:انظر-2

.2!\-ا!1
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الىاصاضااشاضطر،1كاالمتآمرينوهاجماأعوانهماجمعا6ضدهما!اغب

صبحتآ.9(7489)اخرو9/أ611أواخرفيمصرةومغادشمنصبهاعتزال

اغاز*غليايشجاهابراهم1شقلد،احليفإط11هذينالىاكذبحدناسةاش

عرفارزياآغاعايبينهممنوم،ن6اصنجقيةا!تبهمماليكهمنثلاثة

كبيرشأناطذي!توأصبح6بكشكشعرفارزياآغا:حسين؟بالغزاشي

!تبةاجكهممامنثلاثةأيضأااجلفياكانجا!ضوانوقلد.بعدفيما

الصنجقمة.

كااخياظبفةو6ولداء9المهذهفيءاغا:إغلياث!جاشا+!اهموضغا!

فآصبحءأ!!ثلائةلمدة،(الأنكشا!ية)المستحفظاقطلألفهافياسقت)2(ا

شراءصتكاخاابراهمشاستلاض.القازدغليكاخيابابراهيميحرف

اتريجبأاصكالمماوطغى.أحاجااما!ةثلا!لياااصناصباقلدهموكااصكإاصماا

بعد.فبماالطائفةهذدفياطمإا!سيادةشأصبحت6اغا!دغلبةاطائفةأفرادبين

!.لون-اضا.ليا1168/تشرينصفرفياعقا:دغلياكاخياابرايموتوفي

----------116--ء-صبكا--.---.759،3،--لآوذ9ا-ا

لأ"7ط!

الراهمفاةو1\درمصرفيئاسةداشدتمتعاخلفياكاخارضوات-
.......بمي

حنغأظ9أ1عاىقد!تهعدمضمفهظهرماهـاك!شرعكاغازدغليلمااكاخيا

أعدائهتحركبسببشأيضآانجاء(شااكترفالىانصرافهب!ببمركزه

ا-شكصلمعارضةو.الجلغيةزلأتباعهلهالأقوياءاعا!دغلةاومنافسةضده

ا!ازدغليةازعماهحدأمصو.فىالمتونجاليأاغا!ثاا!كاخيابراليكصد

ودعملخدمتهكاخماابراهيم2اصكمقاتسخيرفيكاخبااهـحمناعبديسمىو

متقتل!لى1!القازدغليةبقيوقد.ئاسةاشالىيطمحكا-منهمكلالأن.لفوذه

!؟3،القتالفيخيرآمعهأواشتبكوا.تباعهوآالجلفىكاخياا!.ضولمقا:عةالآن
\*

.191-1،153-،تىالجبر-1

3لألمهمملأ.2مامش،283صنظرا-2

.391-1،861،191-،لىبزلبا-3
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تمضاماشتوفيثم.اصحيداباتجاههرتو6اغاهرةإمنحلرثدمنوتمكنوا

.اغازدغلي)1(اكاخيااهيمابرإشري!طشفاةعاىأشهرستةبعد

اصكومماأتباعمنصناجقثلاثةكاخاكأضوات:فاةواثتصبحد

بكوعلي6-ا-اجرجاشيبلتغمكوهم،غدي6اغازاكاخيااليما

بكوحسين،(غزةالىبمدفيهماهربهبسبببذاكسمي)اشغزاوي

ومنأحيآكانجباابراهيمكانحإناصنجقيةاتقلدواو!د6كش!-!

بكصصين.لذكرواشتهرواوفاتهبعداصنجقيةااوا.لا3بئاتااجكهمما

عرفأاوري:ااضحامابلادبحدفيماقواتهأحتلتاسذيابكشعلياصابو.لجيا

بسببالغمامقابضأي6أولاول!ول!"!!)فباتبلوروبلقباضركبةبا

عليأي6اضركيةبا+أحول،11)عليجنوبلقب6()2(طموحه

بكعئمان6اغترةاهذدفي6مصرفيالرئاسةتسلمودد.()3(أصيطاتا

!،بعادزملاتهعاحمااغضاءا-اشلأرزياالصابونجيبكحسينثمحياجرجاوا

-الأوت1171"//تشرينصفرفيقتلهمنتصلاضواوأعخهم.عنهخط!هم

يسصىو)اتهـاويابكعايذاكبحدالرئاسةتسلمش70796الثانيتثر.لق

،):(عليهحصلارزيا"اسلداكبير"اطقب.سبةال!سيربكعليأيضأ

اليهأ!ا.أونيشااشاماقواتهاحتلتارزيابكعليتميبزدكلتيجبش

وتصريهاصهااوصلاضيااشهرةابسبباكبيرابلقبا!تأخروثاأمؤكأخوتا

.(اسثمانيةااطسلطة

اشحمنعبداغويأمنافسهعلىاغضاءأاخزاوي(1بكعلي6شحاول

ال!ج.علىأميرااحجازاالىوسافر،اغتلهأشخاصآفحينالقازإغليكاخيا

المتآمرينفنفىاخزاويابكعليغيابأستغلكاخيااشحمنعبدواكن

اصحكمللبلدشبخآالأخيرهذأشعين6قبانبلوروبكعليبمساعدة6عليه

6ص!ىبمايات!اوابكعليعلموحينأسلطتهيوطديثهماششرائه-ن

.302-2!1،السابقالمصدر-1

.،قبنبلررر،أحانماللقبيكتب.025،251،038،السابقالمصدر:ضلا5انظر-2

.317،318،الشابقالممحر:مثلاانظر-3

.318-025،317-802،902-1،602-،السابقالمهدر-!
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-فاتكاوءزةالىشهرباحاجاامارةتركءاحجا!11منته6عويقطرفيشهو

حسينبحدهم!تاحاجاامار-علىوعين7491769.6/آبأ!أوافي!أك

،اغترةاهـ!دمنذيشتهرقباتبلوطبكعليأمرشبدأ.كشكثممتبك

منأتعه6ا!حد!الصنجقمةوقلد.1177/1764سنةفياحاجاأميروأصبح

داكبعد.لفياونياالقازإغليكاخيااشحمنعبد.لفوذعلىنفوذهشطغى

.(!احجاز)اال!

-.(لأ773-0176)بكعليفترةلو

:قد.اغفقاسم!)2(امنمنطقة6صل119ضركسيمملوكأبكعليكانأ

6خز.لداردعينهالذيالقازثغليكاخياابراهيماستاذهخدمةفيمصرفيبرز

صنجقآ!أصبحالشهرةمراتبفيتد!جثم6اخاحةاا،أمواع!نلالمسؤشأي

/.حا-وأصرللدششض

لأصا-..!

في،المصريالحاجعليأميرآاحجازافيبكعليكانحينوحدث

ميرواشاماشافياكرجياباشاعثماتمعنزاخفياشتبكأن17646سة

منافسيهعاىبالقضاءبدأمصرالىبكعليعادأتوبحد.)3(الشاميالحاج

رقد.آنذاكاصلداشيخوهوكشكشبكحسإنأثمهرهموكانفيها(

مصر.منبلثعليطر!علىكشكشبكحسينأكرجياباشاعمانأغرى

كأ!ةاىاطرباالى6لهبكحسينمقاومةاكأاء6بكعلياضطراغعا!باو

-2

،لاثه

.318،038-353،317-025،السابقالمصدر

ميبكعليعنالمنشورةالمراساتأحشئان.آ!3،الواجدمط!ح،المرادي:انغلر

التالية:كؤلماتهانظر،.!.5117*رالبروفسركتبهاالتي

"ط+ح(احهول4-طء4!ص!ع!):،اولأ!لأحء"،ل!"!ء3"هلأ؟5،5"رأولأفى+5!+

ط5+04ول،)*.1(ر!وللا!!لأ،9591)"48.0-85ة

!ءط+(احر،45-3ءالاححم)*:يلىمصاخنصارباالمصدكأامذسسذكر

!ل!لأ51!ول4اطح3عأ،3اء!حححء3(ول،"ه.39-89:يفمآأنظرا

الدقة.فتنقصهوالفانمةالاولىالطبعتينفيالمحاشثالاسلاهيةداذ!ةفيبكعليعنماكتبأء،

،حوادثالترك"ب15،الصباغعبود!آ2،الصديقابنة1،253-،الجبرتي

.ب27،الزعان
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بناءغزةم!تصردأنةلمثءلمياصثماثم.97911766/آذاش!مضاتفي

جديدمنصراعهبدأحجثمححرالى6:عا*اعسجياباسفاعنماتأوامرعاى

.)1(منافسيهضد

جميععلىالتنلبمن9176و7679بيناغترةاافيبكعليتم!!نو،

فيالق!ويةهوا.ةقبيلةشتىهما?أعشيخذككفيبماممرفي%عدأئه

بلثمحمدم!لوكهاصراعاهذافيبلثعليقواتقا"لدوكا!اصعيد)2(1ا

/1175سنةفيالذهبأبامملوكهاشترىبكعليأنيذكرو.اونهباأبو

إلصنجقيةاتهباأبوقلدرحإن.1764سنةفيأعتقهئم7619-17626

وغههـهما!قراءاشعاعما6إحاضريناعاىهبافياوكأع،القلحةفياحتفالفي

.ارزهب)3(ابأبيعرفاطذاوءمنزا،ألىعههـدتهأئناء

انثانيجمادىفما،ا!ثمانيامصرحاكم6بأشاراقممحمداعترفوقد

افبلد6مشيخةفيوأقر!عبكعليبنفوذ17676الأول8291/تشرين

.(بك)ثعليلسلتهلةتكريسبمثابةذلكوكان6مناصبهمفيصناجقهوأبقى

حاكمفعزل،منافسيهعاىتغلبهائرءاحثمانياأررعمابهذابكعليتشجعش

مفاميةاغكائمابكعليتقلدش6ضدداضآمربااياهمتهمهآباشاكأاقممحمدمصر

منشهرينحوافيوبعد.1768)5"ولالم9كا.لونا/182919شعبان1في

شأليبان!اعثمانضداليهواشت!ىءا!سلطانأالىهدايابكعليأشسا!ذاك

.بحزا،)6"شطالب6اغاهـينأالمصريينبايوا*اياهمتهمآاضاما

الفعلياحاكمابكعلياصبح0177-8399/9176سنةوفي
وآصبحباثاراقممحمدخلفالذياساشااعزلأنبحدمصرفيواالانوني

.037صنظرا:،!ء+*!!.71*158!1،552،-تيلجبرا!2،يقلصدبناا-ا

؟آ4-أ3،الصديقابنة336،038-903،334-1،803-،الجبرتي-2

أيضأ:انظر

ء"0..3ء.79كهـ/:حهول43،!أأ!5!اح".8761.12ةا)ء++ء،!ممر*،ا؟061-8

.714!1ص،تيلجبرا0نظرا-3

.258،السابقالمصدص-4

.ب5،المديقابنة803،السابقالمصدر-د

.1،903-،الجبرتي-6
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حالاةبكعليوحضر.مصرالىالفمانييناسلأةاو.ود.بمرمنعمقامقائم

1839"/92رمضات9فيكانذاكأنلى!جحوكايةاداشإاجامعفياجمعةا

وبذ!ك.بك)1"ا!ليدعاثمالمسلطاناخطيبافدعا91766ا،ول1كانوت

أحح!وةاوكا.لت.وشعاهـاتهااسسلطةاامتيازاتفيالسلطانبكعليشاكأك

اصمبجاكباسمهاعليها6يرجد.بدةنقد.لةعملةبكعليأح!مدكأأتاصةاكتاا

.أ!سلطان)2(ا

فلمكامصرفيسطحيأالآتأصبحاسثما.ديااصسلطاننفوذأتورغم3

عليشاسنمر.بهعلاةساتهيقيأوأ!سلطانأعنا،ا.لفصابكعلييعلن

ا!ماماقي-علىنقشويشير.م!ام)3(شقائماصلداشيخبلتبييتمتهعبك

؟0118"/1772في،ألقبراقبةعمرالذيبكعبيالىاغاهرةافياعثافعي

فزىاءبعضعاىاسابقافياللقبهذأأطلقوقد.مصرعزلزبآ.له

.)4(المماليكسلاطينبينههم:وم!ت6مصرشحكام

يراعودم6اضاسابينالعدلشأقامكامصرفيالأمنبكعليواوطد

بكعليوملأ.حكمهمن6عامةبصورة6الشعبوسر.أحدأذاكفي

أبنيةعدةبكعليوبنى.ا!ثمانيةاالسلطةضعفخلفهالذياغراغ11بذالمث

أكسبته!قد.طنطافياصدوياأحمدمقامعنداغبةشااجامعامنهاهامةدينية

.الحلما*1عطفالأعما"لهذه

علاقاتهعاىيبقيبكعليجحلتالتيالأسبابعنهناز.شساءل

مناممسلطةكبيرةد!جةبلغقدبكعليأنشكلأ.ا!سلطانامعاشسمية

مشاكلاسلطاناعنا!هانفصااعلانوا!نءمصرفياغعليةا

-3

.334،038381،السابقالمصدر

.0"!.3.!46/79:ولهح5،ءاهه+أ،+حأ.0177.7.3؟ب5،يقلصدالنا

.ول.!ا!أره4:لأء3ء4(،أ،!،*!4ع3س!"8أحع،3،5:س!لأأ!ح.ء2.16.3:نظرا

،0177لامح!رء01773.2.4)،

القابه.وذكرالدمث!قبينالىبيانهحول373صأيضأانطر

الطبعة،الاسلاميهالمعارفدائرةفيأ)!"لأح!عنوانتحت.د!،عأدثاكتبه.،انظر

2!،أ72أ33عنوانتحت.!أ*عط3"كتبما،مصريزعز،ممنىلهحونطرا؟نعةلتاا

أيض:انظر!الثانجةالطبحة،الاسلامبةالمعارفدانرةفي

ول15،،ع؟لا15ء+4،ث!ح3ح3،أاءج3ع35ح+1،،.69.
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المساصين6كأعيميحتبركاتءضعفهبلغمهما6احثمانياإسلطاتفا.كيرة

بسهوا،.المسلمونيتتكبلهاأتلأيم!شعليهعلنيةثوشةأشعنهانفصالوأي

فيبعديبدأا3،مصرفيسيطرتههـغم6بكفاتعلي6ذأكالى1ا،ضافةبار

يهددشاصمملطانايقلقماافيبالتا!،كيكنولم6حدوددخاشخاضسعا

فيآنئذمنشغلة!ا.تاحثما.ليةاا،اررواوأنا،سيما6كبيرةبدرجةنفو*ه

ظنهور6ذلكقبل6احثما.ليةااتالدواغتا،رقد.!وسامعكبرىحرب

خخو!يلاكأا-و.اضرباشطرابلسبغدادوأ،ةمثلأقوياءمحليينحكام

وصراعسياشةتطوراتذ!وةحصانبلمصرتاهـتفيطارئأأمرابكطي

.ذاكبنتيجةاصكالمماتغلبوقد6مصرفيالقوىمختلفبيناضفوذاعاى

طرفآكانتبلاصراعاهذاعاحماشاهدمجرداحثما.ليةااسدواظااأيضآتكنوا

منبكعلياستفا*وقد.إداشتداعاىساعدا!ذياهوضعفهاوان6فيه

ومماعيكهأتباعهقوةومن،أجغرافيامركزهاشمن6استانبولعنمصربحد

ا!تيا،سبابوهي-المناسبالدوليالوضعوعن6الدوا!ةضحفا.أء

.نفوذهفوطد-بهالبطثمععنا!ثمانةااظا!دشاذاتهاسقتافيأعاقت

فقد6اطسلطاناشسميةاسسلطةامظاهرببمضيحتفظبكعليداموما

ضعفهاءبلغمهماكاا،الدشفان6ا،انفصاأعلنولو.عنهالدواتتغاضت

قواتهاحتكحينضددالح!وشاهاارسا010أكما6لذاكتتساا. ...سبر.محس

الطرفين.بيناصراعانتيجةاغوةأتقررأنا!بيحيأومن.اشامابلاد

خارجها.اضوييعافإلىسلطتهبكعليوطدأنوبحد،

1184/.لمح!حإضسنةفيالمحجازفيهـ-ا-لتدخلاأتيحتوقد ---
منصبهانياع!يفا!إةاعا6بكعليادعىاكما6السلطانمنه

منه.احكمااغتصبالذيمساعداشريفاجمنعوضأم!4فيحاكمأ

الىأرسلئالنىللقواتقائدأاونصااتجآبكمحمدوع!ص!بكمملوكه *.----3-
بكعليأنيبدو،و.منصبهالىاللهعبدالئسريفأعادتوالتياحجازا

لدلألةالحجازشؤودطفياطتدخلذريحةاللهعبدالثمريفقضيةإتخذقد

تسميتههاومن9فقامصغلى-نجدةقاثم6بك!-حسنأحدصه!تعيينه
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عودةبحدو.جدةمنهربارزياالعثما.لياحاكمامكان(اجداوياحسن

الشريفقبا!م!تجديدمناللة1عبداش!ريفاعزل،مصرالىاونهباأبي

وصولقيليوذاكوهناتهاثرمساعدأشريفاخلفقدكاتاونفياأحمد

وقواتهالجداويبكحسهتاشريفأحمدااصر!ش.مكةالىيةالمصراحملةا

.1(مصرةالىافحادش

تدانمأحجا:افيبكعليحملةحققتخااضنىاا!تصا!اتأتو!ى)

بتحيينالأكتفاءاات.متعددة.لواحيمنتقبمهـهامةاحملةاأنأ!اكاطويلا

تآابفي!اختمانياا!اشامكانجددفيءاصآوااجسو،مقامقمائمبكحسن

عاىالمرحلةهذهفيعالنأاختمانيااعلطاتااةإمحافيراغبأ.بلاكأنمبكعاي

فيبكعلياتخذدا!ذي11اللموقفاستمرا!أالموقنصطهذايعتبر05االأقل

جيوشهبكعليا!سالوانعقام،قائم.لفسهباعلاتإكتفىحينمصر

أكسمه6ثؤو؟كافي-كمآبلأحرىأو6ف!اسيدأنفسهجحا!واحجازاالى

خدمةحملتهمنايضآبكعاىهدفوقد.و!ينيآسبا-آنفوذا

عاىإ،ستيلاءااناذ6أ،هدفأهمكاتذاكأحا!ش6يةالأقتصا*3احهمصا

31لا.اجما.كاعائداتمنا!خمةاا-كاإبواشاضصرفامنسيم!خهجدة

ميناءبتجاو!ا/لأوهـبيةللمراكبكاا!سابقةااغتراتافيأش،آتذاكيسمح

هذهتهديداتحاشي،أو!،:رنيسيينا!سببإنوذاك6ا-ويساالىجدة

امآسساجدةفيتدفعلكي6وثانيأءاحجاكأافياهقدسةاالمزما!نالمراكب

الحثمانىاحاكمانفقاتلسدذلكوكاإراكص11تحملهاصهذهالتىالضا!عا
.-لع.ى

!حمةتحتفستكوناسويسافيالمكوسهذهدفعتاذابينما6جدةفي

الأجانباعتجاشمصلحةمنوكان.مصرشؤشنفيتتصرفالتيالسلطات

ايصال6شأو:وباالأقصىاضسرقابينيتاجرونيناونا6والأ.ل!طيزاغرنسيينا

بيض9إاالبحرالىبرأ.لقلهاثم6اسويساهيناءالىمباشرةبضائهكم

والخططءالانكليزيةالشرقةاطنداشركةاهتمامهناومن.المتوسط

،ب7-آ6،الصديقابن!3،171-،351-1،035-،الجبرتىانظر-1

.،لأح+81751،ب!1-آ91
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انموسطإ،بيض11اصحرباا!،حمراصحراشب!6اغترةاهذهفي6أعفر.سية

محأ1،أ!7،ء،ولهخلأولالمشرقبلادشركةواكن.ا!سويسا:قطرعن

،اصمامإبلادوخاصةكاالعثما.ليةالأمبرأطوريةعلىتكزةااءا!،.دكليزية

.شجودها)1(يهد!ا،نها!سويساطر.لقفتحش!روعتعا!ضبقيت

التجارقبلمنواسعنطاقعلىاسسويساطريقاستخدام1عدمان

النشا!ا!ةضآعلىأدلولأ.كبيرةاحةمااكأداتوم!تمصرحرمجا؟ب111

المرنسيإناضجارإعد*قلةمناعفترةهذهقيمصرياغر.لسيأاضجا!يا

1773سنةفيا،1مصرفيأ،(دثليز1التجارينشطنمو.فيها)2(المقيمين

6ذاكمعكابتكيتش.ا-وي!اعبربضائحهمبنقلارزهباأبواطمسمحح!ن

م!ت6لك6جراءمن6بكعليشحرم..شاطهم)3(منتحدا!قباتابعض

اعذيناأعدائهأموالرة9مصامناصتفادقدأنهو!غم.هاعةاجةماشا!دات

خارجاقنصاديةموا:دعنيبحثأنعلمهكاتانهالأ6مصرفيعليهمقضى

المملو!ثية.ا!سلطنة11احياءشعظيمةلةإشنجاءفيال!!برىمشاهـيحهاضمويلمصر

اطتوسعأ.لظاهـهوجه،الحجازمنبكعليجوشعادتأنوبعدأ

يطمعبكعليكانفقد6اآ!سياسيةا،هداف1(الىوبالأضافة.الشامبلادفي

فيقواتهنجاحوكان.با!أشاماقتصاديةموازدعلىلبا-

حىء---!-----

عليمصلحةمنأنكماإخرىحملةفيلأرسالهملهمشححااححإزا
---!-تخ-خحم

ليتجنبمصرخارجطتوسعاحسكريين11ا.لظاهـقادتهتحويلألانبك

اعتياالاخرىالأسبابسبق)4(فيماذكرناوقد.بقربهبقوااذالهمنافستهم

وأحتلالالفتحمرأحلا!بمضاشعا6اشامابلادعلىحملتهيوجهبكعليجحلت

مصر.الىرجوعه!اسذ!ب-اأبي4إنيصجإبثبم6ثشحق

،ح!لاع!..0.6،107"054-341ة.400*167-168،،!ح++!+")7*:نطرا-1

153ؤمم!الاولح،لأ19ؤء"0..5!.25/79:ح+ه3حأولاأولاههع،7761.1.3ز303ءاك!!ح-

،*لاهول"!ااه!أ،أ4لاحول!!3أء56حعولح،"لأ!!لا!اول،م4لاكر!)31،7حاحفى،"7ء"ءلا

أول03،+4لاء،19(1"9)،.3-200.

"س!!حاع3-"هول*21:نظرا-2

!!،ء،ول.04571-154ؤ4100*681-961:نظرا-3

.377-037صنظرا-4
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بك.عليضدتحوا،بدايةاشاماب!!ا!ذهبمناأبيانسحابويعتب!ر)

بلادفيفتوحاتهعنيتخلىإزهباأباجملت)1(عديدةأسبايآأتحممحيح

وجمولألألتا.لهااشيءالهاموا.خارجيةأسبابآكلهاكا.لتهذهاكنش6اشاما

نأ"6)2(الجبرتيذكركما،بكعليأهـ!داغد.الذهب!!ألى

6"شاءحيثألىاكالمماعلىويستولياحدودأويتحدىسيردفييستمر

مصرفياحكمباطمحأاجع0اضرافضل6ذالمثعنعوضأ6ارزهباأواكص

.:ذاكفيأ،أصسلطاناتأيديدوكماانحفكابعد

-.--ء

بكوعليالذهبابيبكمحمدبينإلييرأعيد!انبغريصولييييىلم

.الفترةهذفيأوجهفيمصركانمماليكبينالسلطةعلىا!راعالأت

اعسثريةكا*:تجهحمتير-سصلا!سمغةعاحماحا:قداتذهبأباأنالامرفيدوز/1

عليخصومعلىاونهبإأبوقضىاغد.نفسهبكعليسمدةبذاكوفاق

فيأيضآنجحو6احجاز11الىالمصريةاحملةابنجاحوقادءمصرفيبلإا

لأينالكاتلك*شمعءكبيرحدالىسلثلتهوازدي!دت6*مشقاحتلال

اضماما6بلافيوالمماليكالذهبأبوشححرشقد.بكعليامرلأواخاضحآ

يطوتأنالذهبأبووفضل.مصرالىاعادوولذلكءغريبةأرضلمفيا؟هم

آ6منهدالشامبلادفيقائدأيكونأنمنمصرفيللسلطانخاضعأاليآو

.بكا3(علىهوآخرامملوكخاضحأ،ذاكمنوأهم6اخطربا

صش

عبالثرةالذهب1أبيبكومحمدبكعليبيناعلنياالنزاعيشبولم

تشرين8591/أوائلأوأصهـرجبفيالقاهرةالىخيرأ19هذأوصول.

الىاضجداتاا:سالعنينقطعكمارزيا6بكعلي(وكان9177الثاني

حملعلىالظامرفي.لمملاصذهب)614اأبيإ.سحاببعدحمع!ظاهرحليفه

.376-377انطرض-1

أيضآ؟انطر؟1،365-،الجبزتي-2

.ول.!ا!،334ءط،ح!أةح.17716.24،س!طأ!ح3،ح.177112.5

كتابنا:فيانسحابهحينالذمبأبيموقفتحلبلالطر-3

ح"++ألأه!!ح!53لاعر!+4!،27400.3-.277

.038صالطر-4
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يحدانا!افعافيكاناالأ.لنإنا.واكناشامابلادفتحالىاعودةاعلىاتهباأبي

عليحاشل1773اخا.لياكانون1185/19ثوال4لأوفيالمقتالا!دة11

اليها.لضمجثاصحيداالىلهربامنتمكناكنهش6هباونابيأاغتيالتباعهوأبك

ينأوناهواكأةبدشأيضآوا6الصحيدفياللاجئينالقاسميةبقاياودكلؤيدو

بك6اسماجمي!بقمادةحملةي!عليأهـسلاو.اسابقافيبكعليبهمبماش

دثنوءالصعيدفياسذهباأبىلقتال6آذا!ائلأش/اغحدةاذيأواخرثي

وأبابكاسماعيلانا-!كرااو.الذهباأبيالىا.لضمبكاسماعيل

الذهبأبانصحبكاسماعيلوان6اشامابا،دعلىآاحملة6شتر!قيئارزهـتا

ارزهب.اأبيضدأخرىحصلةباعدا!بكعليبدأش.دمشقمنبالأنسحاب

أشخاص!وراسبحةالىالصنجقيةرتبةفقلدءأرهقتقدقواتهوكانت

علىأدلولا.للقتالو%شلهمءأجنودشابالحتادشزودهم6لذلكأهلا

وتقدمت.بناتا!سبعاأغبعليهممصرأهلاطلاقمنبالقتالتمرسهمعدم

خخ!دكعلىقواتخرجتو،ايقاهرةأون!ببنبهأ-!افوات

القاهرةضواحيفييقيناغرابينصطدام9أ1حدثو.اغتالها6ياطنطاوابك"

عليشعروفدئمعلى--اتقوإوهبرمت؟فيص!1772
باتجاهنيسا!28محرم25اصلةفيأتباعههعيصحعص!ليث

القاهرةالىالذهبأبوودخل.العمرظاهرحيفهالىولجأ6بالئسا

عليكانالتي1اضقو؟اوأبطلءفيهاالموقفسيدوأصبح،اضافياآ!يو-مافي

اضحفرابآالنقودهذهابطالوأحدث.)1(اسمهعليهاوذكرصكهاقدبك

تبحآقيمتهاوهبطتكااستحمالهاثماعحيثالحمرظاهرمنطقةفييآ6اقتصا

عكا)2(.الى1مصرتهربمناضقوداهذهبدأتو.النصفمايقربالى؟لذلك

فيسىاشوالاسطولحليفهماوالحمرظاهرسعبكعا!واضترك
حى

وخلأصةءفلسطإنلباجعسكريهالعملما1ببحضالأبيضيى--المتورالبحر

أيضآ:انظر؟367،371،417-1،365-،الجبرتي:انطر-1

.ط!.5ا!3501:لأع،ء1772،2.18.4لأط،ء772.13.03.4لأ-حم!4.ح.17774.21

(الا!!أ،ءا.!

.ول.!ا!3501:لاس!43،ح.77217.02(الا!افأحول،)3لأح4،ح772.18.6.1:نظرا-2
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كانالأساسيبكعبيهدف؟اكن.أجنوبية)1"ااشامابلا!ساحلعاى

استسلمتفى773شبا!69فيو.الذهبأبيعلىاطقضاءمصرالىالحودة

تانتق؟بكوعليظاهرلقوات6أشهرثمانيةحوافيدامحصا!بحد6يافا

آصبحمصرالىعودتهطريقأنبكعليششحر.اضساماا،اليخاضمة

مصرفياصكالمما!عماءبعضم!م!تشرة!رسائلصلتهوقدوكانت.ممهدآ

آبيمنبتدبيربهالايقاعذاكوكات6اغاهرةاالى1عا!اذابالمساعدةتعده

اشكهمصرالىا!ذهابامنبكعليمنعالعمر1ظاهروحاول.الذهب

بسببكثيرآمساعدتهمن6الأثاءاهذهفي،تمكنهلعدوالرسلاللبصحة

قواتا.شحغالبسببوأيضأ6محليأاسدعمهاششسيةالقو!اتمجيءانتظا:ه

ببعضءذاكمع6وزتهر.اش!اعيةالموسمبشؤونالمحليةظاهر

.1773اد--رأللالىمصربلألجاهالشامادونحبه!كاءإته

نيسأن1187/28صفرالذهبإليوبينبينه"ارالذياقتالالحق

بك6عليصهـح6اغامرةاالىالمؤديةالطريقع!6الصالحمةفىء1773 ص-----خ!-
مصرفياسيطرةاوأصبحتأياحفر/158فيوتوفي6!!دضؤإته

..الذهص!)2(لأبي

جض77---ت--

-.(8917-،779)الثئائروالعكمالل!بأبيسيطرة،ص

غرارعلىكامصرفيالفمليةبالسلطةارزهب11أبوبكمحمدتصرف

فيالقاهرةالىوصلالذي،شاخلمااسنما.ليااطوافيبكنوا3.بذعلي

أرسلوقد.اسميةسلطةسوى17736تموز8791!/8أ،ول1ربيع17

هدفوكات.ميرقفه)3(3دفيادزامماالذهبأبيالىاطدايااا!سلطانا

بك6لحليقتلهبسببالذهبأبي.لحوهـضاهعنالتغبيرذاكمنالسلطان

2-،و-".382صانظر-1

بص23،الصباغعبود!-376377،382،417418-،1-،الجبرتي:انعلر-2

أيضأ:انظر؟011-1،801ص،لبنان،شهابحيدر؟ب24

!..!ا!3601:لأمح!وء77314.22.4(الا!أءاأول،)،!لالأمح!77316.4.1ة"!ه"

3.ء.ح5ول31!+أأ+155ح،71.6.71ر3؟ي!ثه++ء!،*7)،333-53يه،75اولحلا،925-.026

.1،377،538،814-،تيلجبرا-3
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رغمأوليسبموافقتهمصرفياصتزعمالذهبأبيعاىنفوذهأضهارلأوأيضأ

مصر6مناخمانياالباشاءبكعليفعلكما،الذهبأبويطردوام.عنه

شهو6احثما.لييناالموظفينمنمقربيهأحداخحيينالسلطانلدىسحىواعصنه

فيذالمثلهشتم6باشاخليلمكانمصرعلىاليآوكاانابلسيإباصعامصصفىا

مصرباشاأصبحوهكذا.7749)1(تموز-يران1889/حزالا.لي.بيع

ا!سلطةااستتباباثركاا!ذهباأبوا.لصرفقا.اونهبالأبيصيحةاعفما.ليا

تجاهبناهاانتيمد!ستهومنهاكاالمختلفةبنية119ببناءحكمهتخليدالى،ا،

الأزهر.اجامعا

وكات.اشامابلادفيالمتوسع6ذلكبعد6أنظارهالذهبأبووحه

ء-----7--.-سع--كأ--.--

ابواهـللوقد.اغساماشؤونفبا!تدخلاايحاولبكيمييقتلأنمنذ

اعادةبوجوبالممرأبحظاهرعكاالىرسولا1773آب27ف!الذهب

لافا6وو!ثالرملةءصكنددبكعليتركهاآلتيالممتلكا

حمحيحآلأيكونقدو.اياها)2(أعطاهقدا!سلطاتاأنالذهبأبوادعىاضيا

!الاالسحلطاناق أبيعدأءهناإهمأواعكأكاامناطقاهببم-هذ

الشامبلادفيليتوسعا،اسلطاناتأييدالذهبأبيواستغلاللظاهرإلذهب

بك.عليغرارعلى

محرمأوائلفيكبيرجيشرأسعلىمصرمنالذهبأبوخرج

وآقام6العمرظآهرصكللىليقفيآءاخ!ااآحط!دآذأر9118/أوأئل

ننفيما؟ااشتهراتيابكابراهيممملوكهفيمصرمكانه

علىاغضاءابمحا:لتها!سلطانامصلحةءأ،ولى1ا!دىجةبا6يخدمالذهبأبا

سوى.ي!كأنمهراغضا!علىاواك!.بلا-الشممفيأي!لريناكبارأحد

النابلسيباشامصطفىأنعلىدليلمنمناكليس.413،418،السابقالمصدر-1

الىبالفملينتسب،الضممأولادمنانهالجبرتيوصفهوالذيصرعلىوالطعينالذ!ط

.الثتامفيالمظميةةالاص

.ول.!ا!3601:لأح!،ء31773.8.28.4لاعوء8.31.4،؟177لأس!،ء4:نظا-2

1773.9..2

.04!صنظرا!3،167-،تيلجبرا-3
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ا!سلطاناتآييدشكسب6عملهعلىاخسرعيةاالأسباغاورهباأبواتخذهاذ:يعة

السلطنةواعادةاضوسعافيالحقيقيةأهدافهعاىكاوالمتمويهامحلييناا!سكاتوا

ديافااحط،أ،اثر6وجنودهجيشهإةقاأرزهباأبوأفهموقد.المملويهة

يريد!انه6شاحدبيوموفاتهوقبيل،جههومناعوأاهرخاوهربوع!،

هذاوفي6!احل)9(أ-واابلادواشاميةاارريا!باوالأح!،ماتناصبتقلمدهم

ظاهرعلىاغضاءالتهمحاشبأتجميدشاحسابهباكتوسعنبتهعاىشاضحةا،6!9

فيانذهبأبويئسبطو.اشامابلادثؤوقفياطتدخلاتخذهاشسيلةهيانما

بلادلأحتلالقواتهأرسلحإنءوأعلنسبقارزيابكعايأستاذدذإك

راليالكرجيباشاعثمانظلممنالمحليإناسمكاناا.لقاذهدفهان6أشاما

ا،ألأنثصغانظرشبكعليحليفهوفاةبحد6الآدطاسمرظا!هـا.شم!سلكبمو.اشاما

ل6أ9وأ.ضدهارزهباابيتدخا!يستدعيكبيرأخطرأ6أبنائهبثو:ات

يسيطهـعليخاءكآتاختيآ6اطناطقاستتلامسرعةمنظاهرضحفعاى

اونهب.الأبي

أبيا!وأت1775نيسان9118"/1محرم92فيغزةاستهسلمتشقد

احذهباأبيهجوم.بافاس!!ا!داوموقد.بآفاثيماوييةوتبحتخا6امذهب

ذدكأ!يبدوو.س!،.لهامنبكثيرفتكالمدينةدتحممهتموحين6عليهم

لأبيالمديةهذهواستسلمتعكاينفهـ!ب-هر6اصجاورةاالمناطقأ:هب

اصحرية.ااتهباأبىاغواتصيداخضحتكمأ؟يقاومةبدهـقأتهبا

!للاثةمدةالزينةأ!ممافيهافأقيمتمصرالىا.لتصاشهبأنباءاون!باأبوبحثش

الذهبأن!ايا.سكأيراقأحثاني/أوائلبيعشأوائاطفيذاكو6أيام

اثلياالثيمإمةاعطا1ا!ثما.ااسسلطانامندطل!أهـ

حتىاسسلطانأبموافقةيحلمالذهبأبوكاد:ما.ذاكيملياسلطاا

.414،لأ-،السابقالمصدر-1
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جيش:تخلى.1"ةملا*حز.بران9891/09اظلياريبم01فيقيفي

مصر.الىعائدآ:انسحب6فتوحاتهعناونهباأبي

ووقعة7749سنةفبا.شهتقدكأوسيامعاسسلطان11حربوكا.لت
ص!

ا:سالمنا!سلطاتاوتمكمت.1774تموزفيقايناكأجةكجكمحاهذمحها

وقد.العمرظاهرعىللقضاءباشاحسناغبإنابقيا؟ةبحريةقوات

منشهر.لنحوافيبعدانجوبيةاأشاما6بلاالىل!سواخا!أغوااهذهوصلت
.ارزهب)2(11أبيوؤاة

مملوكاهالذهبأبيبكمحمدشفاةبعدمصرفيئاسةاشوتسلم

محمدلأستاذهمانسبةبالمحمديةحزبهماوعرف6بكشمرادابراهي!نئ

اصكومماأتباعبمضمنالمؤلفاليي!يةوعا:ض!صهـب.الذهبأبيبك

كبيروال!بلدشيخبكابرلااهيم1هـكأن.اسسلطةاالىطمحوايناونابكعلي

?!--:-
لأسةتتهيشونادسهتآ.ب!مرأدزميلهاطلاعبدونامراينفذولأ6اغوما

ثم6غليالقازكاخياابرإهيمعندهملوكأبالأصملكانارزيافياصماعيك

قنالوفياضسامابلادفتحفي،واستخدمه6")3(عندهتشراكأبكعليجمله

عليسيدهالدقتبمنألى!ألياولكنه6عليه-"سذهب-الذي-!لارأبي

وخشي.والدفترداريةالحاجأميرمناصببكاسماعيلشغلشقد.بك

وانهلأسيماكاالرئاسةعلىلهمابكاسماعيلمنافسةبكشمرادبكابراهيم

يذكنبينما،الثاننربيع8فيتوفيالذهبأباان،1،414ص،الجترتىيذكر-1

انحلر:.حزيران01فيتوفيانهالحادثعاصرالذيصيدافيالفرنسيالقنصل

.كلهـ.!ا!370):لا!اء17756.25.4

السابقة:الاحداثحوا!أيضآانظر

.ول.-)كا7301:لأء43وح.77514.7(!لاا)أ،حول،)لامح!وء4

).77515.7،لأحا4،ح.77316.3ة!.0".3.!4/011ر:.00"ءاول.77516.24ؤ5"!،

3..ع/1379:هحول!،3+اأ+حا"ه"ر..77517ؤطهـ..ل!ا!422:س!ه++ءا3اأولهوءا"3..77317.

75+ا،لأح126-.262

؟137-013،رلجزاايختار،111-1،011-،لبنان،شهابحيدر:يضأأنظرا

.383صنظرا؟301-201،يكبر؟آ33-آ03،لصباغاءبود

.ول3كهـا!2:أ،ولثهأ3+هحول،ء)"77317.3.5؟آ33،لصباغاعبود:نظرا-2

.281صانظر-3
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عليهما6فتغلب6معهواصطدما.كبيرةوشهرةعظيمبنفوذيتمتعكان

اباشاابهواعترفالبلدشيخبكاسماعيكوأصبح.القاهرةمنوطردهما

.1(7779)تموز9911/28،الثانيإىجما22فيذلكشكان،احثمانيا

اغرصةايتحينهانشأخذا6اعمعيداالىبكء!-اثلكالرفا

استواجاوقد.بكعليأتباعمنوأغلبهميديهمؤوبكاسماعيا!عاىاطقضاء

اصعيد6احاكميستطعاحم!وء،صاقةادت%ءا!حيدافيالميريأموالعاى

فياغاصهـ-امنبكاصماعيلشخرج.متهمامقاو6اغاهرةااصلطاتالموافي

فواتلقتال!6اصعيداباتجا1777لو119كا.لونل!199192اغمدةاذي21

الىفحا!6ضدهقواتهبحضنجنآمرشراكنهو.يكث!سابكابراهييم

اغاهرةافينفوذهتناقصو.1778شباط2911/7محرم9فياغاهرةا

فهرب6لحو!هراصحيدمنخصومهئقدمبانباثفوجئىذا!اثر

بكومرا*بكشدحل؟اصلزاهيم.استانبولالىفيهبث!،6غزةبلألجادمنها

ابراه!ببممشيخةاصتقرول2محرم92فيو.اغاهرةاالىقواتهصاو

اعترافهيمحوأمرهعلىمغلوبآكآارزياأحثما.لي11اساشاابهاستهرفاعلدا

6قصيرةفترةبحد،اشا.لبولمنبكاسماعلوعاد.أسسلطةبايفوزمنلكا!

حرادا،احقتاوخرج،كئيراضدفتقدفوتهوكانت.اصيهدانحووقوجه

حص-

اسسياسةامسرحءانشكائيآبكاسماعلبقيو.جمليهيحثهرنم!واعنه6بك

قائدهامعفتحاشن78696سنةفيمصرالىاحثمانيةاإلحملةمجىءحتى

.باشا)2(حسنأغبطانا

بكابرأهيمبينكبيرةفتنة7849-8911/1783سنةثنيوحد ى!----
،3-،11،02،912-3،8-2،3-،1،414-،تىلجبرا:نظرا-1

تاريخ:بحنوانالمؤلفمجهولمخطورو:أيضأانظر!263،،-،167-168

فيعنهنشخةتوجد،(8911القعدةذيحتى)0911عامابتداءمنمعرفيوقعما

سيذكر:ب5-ب1،الاوراقانظرولعكا!18563برقم،بباريسالوطنيةالمكتبة

ايضأ:انظزث3!،!لة1856رقم،باريسمخطورو:يليكماباشصارالمخطورومذا

.75+اولاح49

،رقميىبارخطورو5!25،023-2،12-،تيالجبر؟السابقةالاحداثحولنظرا-2

.ب16-آ6،ء؟33!1656
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الأستئثاربكابراهيمومحاولةللسلطةبكمراثطموحسببهابكادومرا

بأتباعالأيقاعالزعيمينم!نكلاتب!عمحاولة%اغتنةشدمنبهايم-

القاهرةط!ا!شلكالىادمصبكوبعد.اشزعيمالآخر

09فيالزعيمانتصالح6مقامقائم:منصبالبلدمشيخةعلىاحصولوا

الفعليةالسلطة!ةمماالىوعاداكا1785شباوو99112/اخانيأ!بيع

ضدهمااحثما.ليةاالحملةشصولحتىذلكعلىواستمرا.مضر)1(ي

-----.1786فى
!عى

القاهرةالىأ.دباء1786أيا:0012///أشائلهـ-بأشائاتفيوص!لت

الى،باشاحبيينامقبطانبقيادةءبحريةعئن!انيةحملةطلألعوصحولحول

اخقاهرةالى-عماني!سولزصا!أ.با:!جب/019وفي?الأسلاضدهـيةا

أ.لذرهماءفاسةاطدوأموالم!تعلي!ماان!صسربمابكمرادشبكابراهمماصبيطا

ئيهنفسهبالمحنىآخرهـسولوجاء..لومأثلاثينخلالاكإبتسليم

العثطف!ةا!سلطاتابكو!هـا*بكابراهماستحطفو.تموت/2!مضان

6المدفاعات6الأستحدا6نفسهإوقتافيءواتخذاءا!داموالبدفعأعمامها!1

الأسكند!يةفيالمثمانيةاغواتانزاتو.البحيرةفيإىا!!نابعربو!!صلا

ايخهاالمحليينالسكاناباجتذاباشاحسنأغبطانأشحا!ل.و!شيدوإمبارو

.بح!مهماسدواشزعماءاصلادامشايخالىا!ربيةاباللغةفرما.لاتعدةفأكأسل

صد!تاضياالأنظمةالىاحودةوبا،اظلماوبرفع6الضرائبقيخفيضفيها

زعماءنحونجباتهم:تغيرت6بذاطثاخاسافسر.اما.لونياسليماتعهدفي

الممالمك.

اصانحيسيراشم!تأنوأتباعهمابكشمرادبكابراهيمرأىولما

خولبينهمآالرآيقبخ!فحدثجن6قئر3-تفأومتهأ!نباشاحسمت

بمملقيامهماو6،بكمرا!ملأمهبكابراهيم!أيوكات.بمثمم!لأسلو

با!اامبههماذاكعاىلهماقد:ةلأأن!أياأذاو6باشاصدهـحسنمثشر

ول333ح8361قمر،يسبارع!مخطر!83،29-2،97%،تيلببرا-1

.(فجأهطالمخطبيضتهيصث)آ31
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.المعودة،مصرمنباشماحسنكانسحابكاالسانحةوأنتظاهـالفرصة

حيثاعاهرةافيبكابراهيمتخلفش6بالمقا:مةالأنفرادبكمرادحاولو

احذي6العثمانيالباشاواب.جانبهالىلكسبهماصلساءاالىاضد!ا!ا:ل

.الأ.ئناءهذهفياغاهرةافيبارزآسياسيآهـأش6،باشاحسنبمجيءتتكوى

اصطدامهاحينءرشيدقربءاشحمانيةفيبكمرادقواتهزمتوقد

شمتيركبعملبإلقيامبكر/ابراهيمبكمرا؟وفثس!ل.باشاحسمتبقوات

تتدالمقاشتةالتصركزأ\حاوحيثوه!هـق6هرلآا!ااجميئفيأطد

معوعرفاكا(أغبليااوجها)اصددا.لحواتصثاو6أسثما.ليةااقواتا

وأاكقبالىباوأحيانآ6اغبليين،1الامراءأشاجماعةباءأرزاكتبدأءأتباعهما

بآ0012!/8شوال29فيانقاهرةالىبا!ثحسمتخا!6و.اغبليينا

)1(-\786.

علىفخلعالقاهرةفيالمحلييناشعماءالىاضود*01الىباشاحسنوعمد

وقد.الأشرافعلىعطفوكاتأييدهماعصسبوالأمراءالصناجقمنكئير

انيهاقدمواارزيناابطالينأالقاهر-من!طرد.اطا:بإناالأمراءأموالصادو

الأجتماعيةا،زمة1منالمتخفيفمنهاءمحاثفيوذاككاالريفم!ت

الأنتسابمناعساكراومغ،الأمنباشاحسنووطد.فيهاإيةالأقتصا2ش

الأموإل؟مصاد.ةالىبالمقابلكمدوقد.بذأكاحرفيونافسر6اسحرفإالى

ذسكءمننكثيرووقاسى.احاجاقافلةتمويا!بحجة6سفرعيةغيربصوهـة

التجاهـ.وخاصة

التوطيد.سسلطتهءيرالاأمعح!كأامواصلاا كأخطو!!-آا!!بحيرا

اصحيرةافيحبيبنجيئبدوشيخعلىرخلع.فيهيناثلأشااصدواعلىقبضته

وحدودبولأقبينالممتدةلمالمنطقةفياضرائباجصعاليهوأوكلءلطاعته

هذدالصلاحياتمنحمبيببنيمشايخجردقدبكعليرصيد.وكانودماط

بحاجبما.بمدولمسلطتهباشاحسمنوطدوحين.عهدتهمفيسابقأكا.تالتي

لأ.ا4-2،501-:الجبرتيانظر-1
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أحدالصناجق.الىبهاعم!ش6نباا!راجمعمهمةمنهمثجرحبيب،نيلدعم

يملأأنذاكمنوهدفهكااطاربابكاصمادلباسثاحسنوإستدعى

شصمحجههبه!هسم؟حمثغيآدب--ا!حلمهآخلفه!-لبارزقيأغراابه

اسماعيا!شإخل.الهاربينعيمينور!!كأا!ان!لستخدمهوز

جعلهو17866الأول3تتشر9012/03محرم7فيالقاهرةالىبك

توازنلأيجاداءالأجرإبهذاباسثاحسني!خفا3و.اطبلدثخآباشاحسن

اطاربين.اعلىاطقضاءاحححيد11الىحما،تعدةا!سالالىعمدبلاغوىافي

ضدحملةرأسعاباشاحسنأكأسلهاقاهرةاالىبكاسمايملعودةبحدش

منباشاحسنهدفوكان.ا!سابقانفوذدمنمستفيدآاصيدافيأسصاةا

الأهتماماا،ايخاحاطاكأبيناالمحليينأطحصاذقويةمحليةمحاكأضةايسا!ذأ!ك

ومرادبكابهـاهيموا!ن.فيهااخمانيةااسسلطةاوتوطدأغاهرةاشت!ضؤ

اصدد.افياعسطرةاأ!مابقتش،ضدهماأرسلتاخىاالحملاتصدابك

؟-----5---------ء4-------!-!-.--ء

الأولتشرين1029/6احجةاذي23في.ض!القاهر

حربفيللاشسراكاليهاحدشلةحاجةبسبباستا.لبولالىمتو-!أ9

.اغرمابلادفياختما"لييناحسابعلىتوسدهااستآنصالتيروسيامعجديدة

وترك6بالحتاد:ش:ددالبلد1شميخةفيبكاسماعيلباشاحسنأبقىوقد

شمبرا!بكابراهيمعنبالعفوأمروصدر.جندىقخمسمائةالفأ-محرفي

محهباشاحسنشاصطحب.ا!اهرةاخارجمتفرقين.لقيصاأنشريطةبك

.مصر)1(فيالمتمردينطاعةلضماتاشهائنبمض

ابتزازإلىفحمدمصرفيباشئاسةانفرأدهبكاسماعيلواستغل

.اغاهرةافياخاصةأالابنية:بناء19شرأءهـمنا:قد.الأ

حسنانسحابفرصةبكادومرابكابراهيما....:ا.ضد!اخقمةاشاشتدت

آذاهـ0979ا-ر4012!صبمنتصففيوفلألهأ.لباءوصولثمباشا

طاعوبروحدث.سلطتهمالأستعادة،رلى!سيامعبالحرباظالدوانشغالش

!ث-

.147-125،013-2،115-،الجبرتي:السانجقةالاحداثحولانطر-لأ
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شيانت.بكاصمماعيلبينهمومنكئيرينعلىقفىمصرنمما!ثالأشا

اشبلدثبأصبحوقد.!نيسان5012/02شحبان69نمماشفاته

بسببو-طكحلاختيرارزىاطملبكعثماثتابعهبعدهمنالقوموكبير

حت-ء
.بك)1(ماسماعيلخلافةعاىسلطةمنهاقوىهممنمنازعة

اسماعيلموتتركهاونياا!راغاملءمنطبلبكعثماتيتمكنولم

ا!سلطة.باآل!محينخقومهومنافسةا،اسصاةاأ،مراء1تهديديادا:إبسبببك

انها.ت6اح!تلقاهرضواإلىبكومرادبكابهـاعيمقواتشصلتوحإن
ص-

المقيميناص!عمومماأتباعهمم!تكيرالمهاجمإنالىوانضمءالمدينةفيالمقاومة
----
شيخبكؤمرا!بكابراهيمإخضمين!ألىاطلعةفيشكان.اغاهرةافي

ا!دي!تااغلةاأبديفيإك9اذاسقطو.بكصحلبلعثماناغوماشكبيرأصلدا

أبرأهيمقوأتشدخلت.إصعيداباتجاهربواو6إثجومصامقاومةاأكأادش

إ:-تموزت5029/22القعدةذي21نمواغاهرةاالىبكومرا!بك

ممامة*(!أ!ثلةأ

ف6بكومراثبكابراهيمعلمصرفيالحثمانياساشاا.و

ثبفانفوأت.عنهماعفوفصدشأستانبولفيا!سلطاتألدىلهما

الىهربو!الذينأعدائهمضدحملةلأرشتآل:استحداكاالم!القاهرة

أشآيفيالأختلافبسببكثيرآضحفو!الها:بينلاءهز.وا.الصيك

م!تحملةلأرسالحاجةهناكتحدولم.مختلفةجهاتفيوتفرقهمبينهم

ظلمهما.أ!ثتد6ومراور!كأبكللثاا-لسيط!ة--ثتمفضدهمالقاهرة

ومنالميريأموالمنتأخرماجمعاستانبولفيا!سلطاتاطلبوأستغلا

إلمحليينا!سكانااحتجاجىغم6ل1،1بابتزازاطقياممصرفيأخرىانتزإمات

.ضدهما)3(

023-!21،ا1!-183،188-164،172-511،السابقالمصدر:نظرا-1

.3،172-،!\5-41!،2-،لسابقاالمصدر-2

2،262!ه-251،257-025،!227،23-2،226-السابقالمصدر-3

-4،263-264.
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:كأ"تحتيمنازعبلابك)2(:مرا!بك)1"ابراهيمسلطةوبقيت

أولفيالأسكند:يةفيبو.لابرت.لابليونقواتنزولىأنباءاعاهرةاالى

--------------------جمبم--
مصر.فيالمماليكإضفوذاضسبةباأضهايةابدايةاهذاشكان.8917تموز

شؤهـنفي!بيالاشأضدخا!اوبدأ6المصريةبالمسألةعرفماذالمثعننثسأو

ارراخليه.اا!ربيةااصلادا

شبا!-التانيلأ/كانون231الاولربيعفيالسودانفيدنقلهفيبكابراميمتوفي-1

انظر:،ممزفيبالمماليكباشاعليمحندبطئساثرمناكاتمربقدوكان،1816

.268-4،367-،الجبزتا

.3،167-،الجبرتي:انظر،1018نيسمان1215/18الحجهذي4فيبكمراد-وفي-2

الجبرتي،الرح!نعبدمؤلف:الفرنسيةللحملةالمحاصرةالمحليةالمصادرمنيراجع-3

(06و!هأرقامهثا)جزئينفيعطامحمدءنثرهالفرنسيسدولةبذهابالتقديسم!هر

ئرلف5الىبالاضافةوذلك،بالقاهرةالمعارفدارتصدرماالتي،لكاخترنا،4سلسلأفي

.ص7912،بولاق،أجزاء4،والاخبارفي.التراجمالآتارعجائب:المثى!ورالجبرتى

والبلادالمصريةالاقطارالفرنشاويةجمهورتملكذكر:التركنقولامزلفأيضأويراجع

بالفرنسية:لهترجمةمعبالعربيةنشرهوقد،الشامية

(لأ.!3ء!م554!+لأول+خ،ااأا3أه3حء1،4*!كم4أأأهول4ح35أ?+،ع3+حلأ!ح،ءأه

!+أ!3و963.1

هـفهالتركلانقهمذكراتكنأخرىنسخةالفرنسيةالى.ته،عأ*ترجمولد

وقرجمتهالعربيالنصونثر(1018فيتنتهيالسابقةالنسخة)4018سنةفيتننهي

ءلا"أ+35؟حلأ"ل!"4،ح،89175-18،!وءلأأ،ح3،ح0391:عنوانهكتابلىالفرنسية

الحملةعنالتركنزلالكتاباتحدادجررجالدكتوربهاقامالتيالمقارنةالصرا!حةانظر

:بحنوانلهمقالفيالنهرنسية

"ءط+أي!أ!0،3ا!ح"ه!ا!51ا*4!)لمالا+-)!،مماع176ر-8+18"،15ولا!ولع51ح"(

3ء+ولأولح!ولءأ!ها!34أءه،لأ،ح.)0.81.07*3(ا!وا،)."ه247-.251

بهاقامالتيوالدتيقةالموجزةا!راسةفتراجعالحديثةالاجنبيةللمصادربالنسبةأما

8!،"لا4++"،ح3حأ(مءاححم،ا+?0.3"51ذ-16ر:بهكتافي.!.7ث!(51ر:فسرلبرا

.315صالسابقالمصدرفيالمذكورةالاجنبيةالمصادرقائمةأيصأوترا-ح
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الغاتمة

!رون!للا.فخار*ق6ومصرأضساما6بلاتاضاتدرإستنابحد.شساءا!

كاللعننمايخينبالنسبةاحثمانياأغتح11أهميهعن،اخمانياالحكممنتترببأ

العثما.لية.-بيهالروللحلاقاتءبيةأحراالجلا!ش

حاكممن،الحثما.يهوناحنلهاحين6ومصرالمثامبلادفيالحكمانتقل

المحليينالسكانأناتحولاو.لمكن.عربيغيرآخرحاكمالىعربيغير

المملوكيةالسلطنةأنحإنوفي.اصراعاهذافيمتفرجإنمجر*كا.دوا

البلادأننجد،احربيةاالبلادقلبتعتبرالتي،زمصرالشامبلادفيقامت

عتمانيةسنامبراطوريةجزءاالآنأصبحتءتقريبأبكاملهاكااحربيةا

الأسلامي6التاريخفيمرةللأوءالخلافةعاصمةفيلكوانتقلت.كبيرة

الرية6غيرلغةالرس!ةا،ارروالغهوأصبحت.الحربيالوطنخارجالى

الحثما.لي.الحهدفيالعربيةالثقافةازدهارعلىأخدريجباذلكوأثر

يحكمونأصبحواانهمالمربيةللبلادفمحهممناسثمانيونااستفادوقدكل

وآهم.وبفدادوالقاهرة*مشق!لالتقلمديةالحريةالأسلاميهالمرأكز

بهذاالعثمانيونطأوجدالقدو.يفينالشبرالحرمينحماةأصبحو.انهم،أذلكمن

البلادفيفتوحاتهموبينأوروبافيالوإسعةفتوحلألهمبينالتوازنمننوعآ

نأالقوقويمكن.يتهملامبراطورالاسلاميالوجهعلىوحافظوا6العربية

قهـسبلادحداودشعلىأوروبافيومشاغلهاالحضما.ليةالأمبراطوريةاتساع

يخسرونالفتمافيونبدأوحين.الحربيةالبلادعلىقبضتهامنخفف
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نفطة6المظهرحيثمن6تثلا!لالعربيةاتبلادبقيت6أوروبافيفتوحاتهم

عنتمنالحتمانيونلأقاهممااشغموعلى.احتما.ديهلماالأمبرإطو!يةفيالئق!

واللغةالد.بنفيعنهمسكانهااختلافبسببالبلقا!دولحكمفيوصحوبة

ضداطقاومةوتشجيح!ااوصطىاأوروبادولشوةبادازإبسببو6والجنس

بالنسبةا!نهايةابدايةكاناصلقاتافيالعثمانيالحكمتقلصفان؟اسثما.ليينا

كانكاأشروبافيخاصة،ا!يناأعداءضداخزوالأقنظراالحثما.يينلقوة

البلقاندولأغلبكادتوما.الحتمانيةالدولةايجادفيالرئيسيالعامل

خرجتحتىعشرأضاسعواعشرالامنلينانقر11فيالمتمانبين.قبضةمنتضيع

شؤونها6فيالأو.بيةالدولتدخلبسببالربيةالبلادرالد.يجيدهممن

.والاتراكالعرببينالقوميا!راعاواشداد

من.،أ!ئمانياا!فتحافيل6الحربيةاصلادايهددوناصفولوناوكان

اصحراوفيالعربيةالجزيرةجنوبيفي!!دو"لهاشالبرتغالون،الشرق

الآسيويالقسمعلىيينالصفوخطرأنفبهلأشكومما.بياحعراالخلبجوالأحمر

نطرآعشرالسالأدساغرنإمنالاولاالربعفيقويأكاناحربيةااجلادامن

اسماعيل،اشاهاعهدفي،كا.لواالصفويينولانالمملوكية1السلطنهةلضحف

البلاداعناصفوياخطراالعثمانيوندفعش؟ت.وتوسهثمقوتهممطلعفي

وأدغا.ليينصفويينمنفارسح!،موبينبينهمؤأئمأالنزاعوبقي6احربيةا

ولاياتوقاست.بدراستهاقمناالتياغترةال01طوتركما.ليينومغاعرين

ذالك.جراءمن6بغدادوخاصة6المراق

للمناطقبالنسبةءشديدأأوشاملايكنفلمالبرتغاليالخطرأماك!

اهتموقد.عشرالسادساغرنامنالأولالربعافي،ا"لدأخليةاالحربية

إنتاليةالقروقفياسحريةاالأمبراطورياتأصحابمنكغيرهم6البرتغاليون

خعلوطبتأمين،الفر.لسبينواوالأنكليزوالهولهنهديينالاسبانيينمثل

الأقصىالشرقفيتجارتهمشمراكزاتهممستحمراالىالبحريةمواصلاتهم

البحرلمداخلالمماليكعهدأواخرفياصينالبرتغاتهديدواشتد.وغيره

مواصلاتهم.خطوطلسلامةهذهالمراكزأهميةبمببواليمنوعدنالأحمر
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الفرنمنالأولاصصفافماإلمراكزهذهأختما؟يوناأحتلكيف.أيناشقد

عنوبالتالي6االأحمراسحراعنالأشربيالخطرلأبحادعشرا!سادسا

.احجازافيالمتكدسةالأماكن

بريطانيافيشخاصةءباأورشفيانبوكأجواز.لهاطهفاتلاايت!ووعندما

الأسواقعنتبحثوبدأتءعئمرالتاسعشعشراضاصتااسقر.لينافيسا

القرنأواخرفيالصناعيةاضو.ةااثرالمتطوهـةاصناعاتهاالأوليةاداخواو

طرقعلىاكسضراتيجيةألمرأكزعلى%زالأاهتمامهاا!تصر:عشراصتامنا

شآطرافوعد!السو.س!م!ا!الأقصىاك!رقمعئيسيهاشاضجا!ةا

الئامنالقر!أواخرمنذعاجزدا!ث!اكيةاالدواظوكا.لت.احربيةااممجزيرة

حملةأعقابفياتمهزايدالأوربياالخطرمنالحربةالدبلادحمايةعنعشر

ادحيةدفأعالقوىسوىذاحمكمنببةانحراصلاداينقذوكم.بونابرت.لابليون

الدولبيناضنافساأيضأشءباشاعليشمحمدالجزا:!جحهح!مثل

مناستفادتالحربيةالبلادأنشرغم.ا.!اشفرابريطا.ياوخاصةربةالأو

الدوللأحدىسهلةفريسةتصبحإكمأ.لهابمضىءالأوربياضنافساهذا

علىالمتصطرعةالداولدعمبسببذلكجراءمنالمقابلباقاستفقد6الكبرى

فيةاشاعليمحمدتو-عأمثلةفيواللنا.أخرىضدفيهااطلأنفةاخفوذا

ذلك.علىدليلخيرتلتاضياالطائفيةوالأضطراباتالشام11بلاد

لممثكل
يتجاوزولم6عميقةتركيةبصبغةالعربيةالبلادالعثما.ليونيصبغ!و

طبقةغلىإلتركبةاللغةمعرفةشاقتصرت.السطحيةالطبقةالمفما.ليالأثر

نأشطبيعي.استا.لبولفيإرسواأ!ذيناو،الأعيانا!لماءامنجدأصغيرة

منغيرهافيعددهممناكثركاقحلبمنطقةفيااللغةبهذهتكلممنعدد

بكعليقواتهاجمتوحإن.أفيالجفرأالموقعبسببوذلكالمناطق

فيهاا،هلين1الىببانهبكعليوجه0177سنةفيالشابمبا،دالمملوكي

ا!سك!انافالرسميةاصياناتافيالحربيةاللغة1أيضاوأ-ةخدم.المربيةباللفة

61786فيمصرهاجمحيناسثمانيااغبطاناباشاحسنمنكلالمحليين

العثمانيالاثرسطحيةوتعود.8979فيهاجمهاحينبونابرتونابليون
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تراثالىالأصلفياثالأتراافتقاكأالىالأولىبال!درجةا!ربيةاالبلادفي

حلبقهاكماالأسلاميةوالأنظمةاشريمةاعلىاعتمدواشفد.فويحضاري

انتيالأهميةرأيناشكنا.الفرساشخاصه6المسلمين0منوغيرهمالحرب

كاالقا.لو.ليالمث!لطانسليمانعهدفياستانبولمفتيأوسلامالشمحأصبحت

يتفقبماالولأياتتثؤونلتنظيمالقوا.لينضعةفيا!يهاالحاجةوذالمث

المسلمينمناسربيةاالبلادأسكانأغلبكانولما.الإسا،يهوالشريعةا

السئطانتجاهإلسثانلهـؤلأا!دينيااسلأءاعلىبالأعت!ادالصمااكتفى

يةعسكر6كبيرةتركيةجالياتالحثمانيونينقا!اماعهذاش.المسلمالحثماني

؟قامةأكتفوابلكامثلاالبلقا1فيحدثكما6العربةالبلادالى6مد.لبةأو

بعضوانصهرت.القلاعفياسبآوغا6الو،ياتمراكزفيصغيرةحامات،

دمشق.يرليةمثالفيرأيناكماالمحليينالسكانمعبالتدريجالحامياتمذه

كاص
السائدالوضععلىالابقاءالعربيهللبلا!الحتماني)الأحتلالغاية.لتو

.استانبولفيللساطاتالعثمانجةالميريأموالودفعاطاعة11تقديمشريطةفيها

حكمفيالسلطاتبينتوا.نايجادالى؟ذلكلتأمين6العثمانيونوعمد

وازندفد6الولايةفيسلطةأعلىكانالعتما.ليالوأليأنورغم.الولأيات

والمفتيالفاضيواالأن!صشاريةآغاوجود6منهاحدبلأحرىأوءسلطته

النظامهذاصثلأنوطبيحي.استا.لبولمنمباشرةعنواالذينأ!دفترداروا

الحثما"لية.المركزيةالأدا:ةنشاطشفوةعلى6كبيرةدرجةالى،يعتمد

اموضفينانوعيةتدنيعلىذلكانعكسالأدارةهذهفيالفساددبوحين

.الولاياتنمما

?..شرو!م
ىيرأناساسلأياتاعلىيحيناصبحوفسادهااررولةاصحفوباردياد

الىباللجوءأنفقوهعماالتحويضوحاولوا6أحيا.لأمناصبهماالثتراواأكفاء

وكذلك6الشحبأفرادوعمد.عليهمالضغطواالأهلينأموالابتزاز

تخبئةالى،لأموالهماررولة11مصادرةالىبدورهمتحرضواالذينالولاة

الىبالاضافةءاطريقاهذاعنالضقداختفاءوأدى.مالمنماجمعوه

تحطيلالى،الفتوحتوقفبحدا!ولةااليها1تعرضتالتيالماليةالأزمات
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للفالأجمنالمرهقالألتزامنظامانتشارالأمرافيوزا!.الأق!صا!يةلفحالبات

منالتيماراتأصحابأهميةوتلاشيالتيمار1.لظاما.لهياربحد-ذاك

الدولةءرقابةضحفبسبهبالموظمينبينالرشوةويخر،ت.اسباهية

الروانبمعبالمقار.لةالمحيشةمستوىوارتفاعكاالموظفينمستوىتور.ي

لذدكنبحآازدادواءايقافهايصحبإفوضىا!مو!ن.النقدقيمةا.لخفاضإ

ج!يدةطوائفعلىالاعتمادالو!،ةهـطاولأتوأ!ت.الا.ل!شارلةلمرد

الى،المنمردينالجدطوائفلموازنة6المرتزةسةمنوأغلبهمءالجندكن

.الجديدةالطوائففيالتمردا.لش!ار

.والحثامالحثمعنائشحب1مفاهيمعلهذهاغوضىإحالةأثرتاوورجم!

السلفةبآضحابيستخفوانبدأثاا!لممنا!مبا!أفراعانىماضة-3

اشاماأهلبحضأنعشرالثاعنالقرن!فبالد!قيالبديرييذكر.!وااينالحا*

.،!إ(دعوةفييميلولأالرشوةيآكللالأ.له"القضاةأحدءزلالىسحوا

()1827-9183لشامالياشباشاوف2اهـؤاعبدأنآخردمشقيكلهـ!خفي!ش

فيهطمحتالزايد1عدلهومن.اصسلامةواايدوء!عادلالمطيفآكان"

الملتزمين6اكأاءمصرفيالفلاحإنشعورالجبرتيويصف.")2(الشامأهل

بخدمهوبهلىواتكا.لواأعينهمفيازدروهرحمةذوركمالتزمواذ"ا":ووول

زوا!يهبهماكزامهالزووتمنواالنساءبأسماءشسموهالخراجفيوماطلوأ

بذلكلينالوا.برحمهمولأربهميخافونلأينادفينالجبار1منغيره

الملتهزميثنلماذاأشيا-كلموكذل!ك6أبحضهما!لأذىبوصوأطأغراضهم

بالمحكومإناظلماايقاعوليس.()3(فا،حيهمظلممنهمسمكنونخلالأ

المطالمتكرارباتوإالذ(1،المنهطقةتاريخفيالجديدبالأمرالمحثمانيإلحهدفي

غيرهمإوقالحثمانيينضداسقمةاتركزتوقد.للشعباضسبةباطبيعيهـأأمرآ

إبرازالقوميينومحاولةعهدهمأزاخرفيأحرجم!ااوقوميالوعيلنشوءنظرأ

.ب03،يريلمدا-ا

.!4،الم!قىميخانيل-2

:كتمابفيا!خيرانالمث!نذكروقد.4،804-"الجبرقي-كا

5أط؟!ول4!5س!*ولو02.1.1و
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ومما.شالمحثوميراحاكمينابينختلاف9أ1أضحميقالتركياخح!3مساوىء

ظلمعنالعئما.لياعهدافيأماءكماصناسااكأآهااممتيالأمثلهأنفيهشك/لأ

علىشمجحتهمعزإكماثراسلأةالأموالاررولةامصاث!ةوع!تاطما!نالمسؤش

النقمه.وباتخطالشعو!فيهمزغذتبأصحابهاشبالسلطةالأستخفاف

مضمم!
المحليو!ا!سكاناتكتا!اعخنمانيةاسسلطةاوضحفالفوضىوبهازدياد

اكحهممصاعناطدفاعاضقليديةاءضظماتهمع!آ6اعتماأا!دادوةأ.لف!يمعلى

علىاضكتلاتواالصوفيهوالطرفنىشراف9ا1ز.لقاباتاعحرفمةاعنقاباتمثل

ع!تندافعاكتيالمضظماتاطذدالمباشرا!سكانالأءوشكان.الأحياءأساس

يةالا..لثفشطائفةالىالمحلبإن(السكانتسربيعكسش.إهاأفراحقوق

زمامانتتهال،أيراصةااطائفةباأرزالمثنبعآتهرفأح!مبحتالتي6*مشقفي

*كأجهالمحليالنفوذبلغو.اهحليهيناأ!س!ناالىالمحليا!دفاعفيابد!ةا

عشر.أضامنااغرنأفيمحليأصلم!!اوا،ة11بتعييناغوةامنكبيرة

السطانهدحضعنا!ظماكآلالمحلمفىا،ا،ة1!ظنهمض!ىلعبحم!ش ..-!...ا

هذهولأة6احظمأآلعاحرالذي،للى،برميخائلشحفوصد

همظهوشاعتبروا،(افىحليينا!سكانامنأي)أ!رباأزلأدمنبأ.لهمالألمرة

بأشا6عليا!والييرياصدوزصنكلس!ا.1()الشاميختاثفيلدءجدمرحلةيةبداا

فيعليضأالثانيةاحظماباشاسليمانولأيةالشامعلىولأينهسبقتأذيا

ا،ةأسواالأتراك1الولأةبيناضمييزاهذاشكان.اك)2(سا/،منبأ.له17416

القرنينفيالولأةلأتنظرآعثمرامناخاااغرنافي6"لآجديدآحاالمحليين

المقارنةهذهتوضيحفيزادومما.المحليينالسكانغيرمنكا.لواإسابقينا

اللغةبعضهممعرفةوعدماحربةااطغهاالمحليينالولأةاستخداءالولأة1بين

.كافمة)3(معرفةالمركية

اظاهرةاهذهانتشارلمدىتمامأمدهـكينالمحليونأ!سكانالأيكوقوقد

.2،36،بريك:نظرا-1

.ب1،الديري-؟

أيضأ:انظرة.ول!ا!3101:لأء3،ء78.17.4)و6:مثلاانظز-3

.طهـ.-ا!29:،0ءاول.17727.17ؤ.ول.!ا!3801:لأس!3،ء1785.21.4ه.
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منمظهرآثو؟هاولأهميتهاواعينأوالحربيةالولأياتفياجكمإفيالمحدية

فيالوهابيهالحركةجاءتثم.الحثماليةايةالمركزالأدارةسلطهضحفمظاهر

تباعدبذلكدادكلواشالدينية1الحتنما.لىالسلطانسلطةتتحدىعشرالامنإغرنا

بيه-احرالحلافاتاأصول.لفهمأنيمكنكاولأ.واصحبماومينبينالحاكميناثقةا

اضموذاياداز*وأهميةمغزىندركأندشنعثسرالتاسحاقرنافيالمثما.لية

الئامنانقرثفي6والدينيةمنهاالسياسيةالمستوياتءختلنصعلى6المحلي

2لأتالسلايشبطماوقيام؟المحليينالولأةظهورانكاالحقيقةوفي.عشر

المنظماتفيالولأياتسكانت!خلش6العربيةانولأياتبحض!بالحاكمة

تدلانما6الوهابيةالدعوةوبدءكاأنفسهمعناعدفاعالمختلفةالمحلمة

علىاضاليوبا6احربيةااعوا،راتفيا!ثما.لياالنفوذتقلصعلىبمجموعا

التكرنفياشعوراهذاتزالدوقد.المحليهإكولةاالشعورينت!سبدء

.نداكآلأالقوميهالفكرةلأذشارآنظرالقوميةبمةالحرالصفةأتخذواضا-حعشرا

في،اغرنسيةاالثورةبها.لادتالتيالتحر!1أف!ا!انتشرتوفد

وكان.أسلقانافيالحثمانيينعلىأضوشاتاوقا"مت.العثمانيهيةالامبراطور

الحثمانيون.وعمدالعثما.ليالحكمءنتحررتاعتيالشعوبطليحةفينانيوناليو

محمدمنلالمحلبينالولأةتحديودوةيادوازدعليهمالأوربيةلالدوضغطازاء

انسلطاتوقضى.يتهمامبراطورفيبالقوةنشر.الأصلاحالى6باشاعلي

فيأيسيهاشالدقبةشكلواالذلنالأنكشاريةعلى8269فياصانيمحمود

الاوربي.الطرازعلىحدثآجيثسأأسس!ش6الأصلاحطر.رق

فيبحيدأشوطأقطعتقدمصرفيباسثاعليمحمداصلاحاتوكانت

6الصغرىآسيةمنوقسمأالشامبلادفاحتل.شجيشهسلطتهتقوية

تقدميوففولم.بمدعودهيكتملولماالجديدالحثمانيالجيئسوهزم

بعدالفمانيوقالسلاطينموعمد.الأوربيةالدولتدخلسوىعليمحمد

ص!ح9ا1ادخالالى6أمامهمحيآباشاعليمحمدتابحهمومثال6ذلك

وصدهـ.التنظيماتباسمالحثمانيتالتارفيماعر!اوهوأسعونطادتىعلى

الغيش9183فيء(اورداغرفةأيء+،"للاك!)كولخانةشريفخط
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كا(امبرأطورياأي+وللأ!ولولول)همايو.ليةخطوطنلتهئم.الألتزامبموجبه

واجدير.1876دستوربا/علا!ذهـوتهالأصلاحوبلغ.8569و0849كب

الطبقةمنباشاواتبهاودام6الأعلىمنأتتالأصلاحاتهذهأنبالذكر

ودلك6باشاومدحتباشافؤادوباشاشعاليباشارثدأمتا/لالحاكمة

كمهالحاا!بقهو/1السلاطينمركزولتوطهد11،وربيةالدولتدخلمنخوفآ

اخلاصعدمبسببالأصلاحاتهذهتدمولم.اخلارراافيالمعارضةشجهفي

اسدياالحثما.ليالجيش1نقمهاقصاصمنتمكنهاوعدما!ها"الحاحسمةأ!طبقها

اعخزا"مم!توعا.لى6عداهممازأكثرغيرهفبلوالأصلاحالتحرربأفثارتأئر

8091ءفيالسلطةالأستيلا?لىمنأخيراوتمكنءالأوربيةلهائدوأمام

فويتأ!ا!ئما.ليةاا،مبراطوريه1فيالسابفهالأصلاحاتاعن.شجوور!ص!

ا.لتشاتمعذاكواتفق.الولأ.لات1علىقبضتهاواشتدتالمركزيهالسلطه

بو.لابرت.لابليونحملهاثرالعرببةابلادافيالقوميأشحوروااخحرراأق!طاث

نانواذا.اشام11بلادباشاعليمحمداحتا،لوكاالشاموبلادمصرعلى

الحريها!بلاداشؤشنفيالأزربيالتدخلبهمابدأفدالحد"لانهذات

احفما.ليهالسلطةتحديبالامكانا.لهالمحليإن1اطسكانأظهرافا.لهماارراخليةا

منأبخ!يرالشامبلادفيباثاعايمحمدخلإأ.شاسلطاناغير"آخرويامحاكم

دظثبمساعدةونشأتءالدلينيالتسامحوالمدا.سفتحوشجع6إخظيماتا

ثرطاشبت.أغوممهاالحركةبدايةكا.لتاشتياعحربهالأديةاضهخةاحركة

انحربي-الاطارضمن6أرزاتيابالح!مثم؟لاصلاحاتلأأواحركةاهذد

.لحهتبازإياادالأتراكعنابتعادأواتطر"آاحركةاإتاوازإ.الحثماني

جمااعةباستلامالقطيمةحداعطرفينبإنأحلافاتأوبلغت.الأتراكاغوميينا

المتطرفه.أطورانبهإاغوممةاتبنيهمشاسلطةامقالبدالفتاةتركيا
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فىرصالمصها

-.بيمةاهراثرور!اا

-.،1)تطالمخطوا-1

حتىذي)ص11!.مىمنابنداءمصرفيتعرماتاكأيخ.(لؤأفا"ولبر)

شقم،يس2سرافيالوطنيةالمكتبة،(8911القعدة

محم!عطهـ.56!ا

الملوكمنمصرملكبمنالاحبابتحف!ة.

،المتحدةالولإيماتفيس!ا!3حامعة،اشو"ابو

.)2(.4+،سأ!عمحم22و1هـقم

فيالوطنيةالمكتبة،الكنانةيعوت1فيالمنصانةالدرة.

حم!.!ح.3.6يورقم،بألمانياميونيخ

سنةمنالشام4دمشققضاءتولىمنأسماءذكر.

.!441رقم،الظاهرية،ص0011

3!13

والتركيةالحربيةباللغتينالمخطوطهواإحججالو.ائقالىالقسممذافينشيرأنيمكننا

هذهبعضوئالقولم!جد.العثمانيالمهدمنالشامبلادفيالثرعيةللمحا-لموالمائدة

فيها.وينقبيبحثكبحاجةلاتزالوهي،بدشقالتاريخيةالوثائقمديريةفيا،حاكم

التاليةالحبارةتردانحطورومنابورقةوفي.المؤلفلاسم!م!المخطرفيذكرلايوجد

فهرصفيوجاء.(ذلكبعداصماىذكزدون)الشيهخدمرهلحالم:الحنوانبحد

:3!لمةحامحهم!*مخطوطات

طلاحول*ح+لأه،ءآ"!ك!+،ول3،031ء؟ولأ+ء"ااء3ءأ+لا33ء7لأ،أأط33،6لأ،

،اىأءلأ35أالا!3ع3691.33،".141(،ة+حأ؟32):

استعارقدالفهرصمذامؤلفأنويبلو.الحلاقيوسفبن!حصدمولفالمزاسمار

محمدصومؤلفهفمينامكتمةفيويوجدالمنواننفسيحكلأخرخطورومنالمزلفاسم

كتابه:فيبروكلمانكارلذلكالىاأشاركما،الحلاقيرصفابن

ل!ع3س!4"ءأطح3ء4ألأ!ك!3ولء!حلا،!عح،أط،3ك!.892.11

تعليق.دونهذابرو-للمانحصعرالىأشارالفهرسمزلفأناليهالاشارةتجدرومما

وغيرمماالمصوطينلهذينمقارنةبمراسةالقيامويجب.الم!و!وصفنهايةفيوذلك

المؤلف.اسممنللتأكدوجدتاذ!المخطوطةالنسخمن
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المؤلف(برهـول)

"

"

"

""

"

دولةفيالعظام4البكلربكبلممندمشقته!لىن/4ذكر.

.4681رقم،الظاهرية،عثمانبني

انوزراء1منالثصريفالح!اجامارةوارةأ!زااتولىن5ذكر.

الظاهرية،،ص0011سنةمنالشامبدامشقاشفخام

.9441وقم

العتمانية،أسملطنةوامبءالرو4أصدولافينبذةذكر.

461.74.7289.!قم،)9(برلينمجموءةفيمخعاوط

الشامامدينةفي)هكذا(وافتاوقفاتولامن!لصامحةر.

و!ايتينا؟فسنةالىالجراكسةدوئةانقضاءخينمن

دمشقذكو:هوآخرعنواتللهخطورو)،1هـبعينأو

جامعة،(ومفتييهاوقضازهاهاوزراريخوتاالشام

ول..!..871قمر،نيالمابأ،(+أ؟ق!ول!ول)بنغنتيو

المتحف،المحروسةممرملوكاريختااختصاشزبدة.

ول..944و72ر/قم،بكدننييطماالبر

المتحف،الوصابعبدبنمحمدسيرة،بالشهابالمع.

هذانثصروقدول.234623.44هـقم،البريطاني

بيروت،حاكمةبوأأحمدالدكتورمؤخرآالمخطوط

\!67.

الوطنيةالمكتبة،لبنانجبلحوادثفيالز!ننزهة

س!كا!مم!.1684!فم،بازيمسفي

سنمةابتداه(لبنانجبلأي)الدروزجبلتاريخهذا

مجصرعةفيمخطورو،ص1223وغايتهص11!.

..0979.ء*)1،(377/رقم،برلين

فيالوطنيةالمكتبة،((الشهابيبشيرأسرةااريخ)تا

س!؟!مم!.1121قمر،يسرب

فيالوطنيةالمكتبة(الصباغآلتا!!يخعنكناش)

.!ح..؟!ولأ!ووقم،بأفىانياميونيخ

857/منمصرتاريخعنالعنواأنمجهول،مخطورو)

باريس،فيالوطنيةالمكتبة،(17./!0131الى1453

س!؟ءكل!.1855رقم

الغربية:بألمانياتيوبنفنجاحهمكتبةفياليومبرلينم!وطاتمجموعةتوجد-1

ولى13ح133كأ،3؟01161!،ءمما"+نأ؟أول!ءول.

-426-

http://www.al-maktabeh.com



والضاة،الباشااتذكرقياصسبكونوااشرابع1)ابب.هحيد،جومةأبن

خانسليمالسلطانمولانازعن(من)المحميةبدمثهمق

برلين،مجموعةفيصخطورو،والرضوانالرحمةعليه

مخطوطةنسخةتوجد.7859..ح")،،(418!قم

و.785.علأ188برقم،برينمجموعةفيأخرلى

:عنوانتحتالمنجدالدينصلاحالدكتوارنتنرهاقدو

فيدمضقولاة:كتابهفي،(!،المضاةاشاتالبا!

و-بم!-.!4!\دمشق،العنمانيالص!د

،هذاجمحةابنمخطوطعنكاملةغيرنسخةبدمشق!

وقد،لاأوالمذكورةبرليئنسخةامعتقريبآتتفقهيو

.67523!هـقميخقرامنؤظعة:انءضواالمصنفأعطاها

.هذاكتابنامن(2)هامش123صانظر

ميونيخ،فيطنية11إوالمكتبة،(مصرتاريخ).أحمد،(الالرها)زنبلابن

برقمفيهاأخرىنسخةانظر..دهح.لأ،+ل!411كأقم

.)1(..كهح.؟!ةول3)4

فيمخطورو،الوقاد-0وعجائبالبدائعغرائب.حمه!ن،الصديقابن

..8329.س!زر)1)(417رقم،برلينجموءة5

القدصفيعاشوامشايخرعلماءتراجم).حسنالطج،اللطيفعبدابن

البريطانى،المتحف،(الهجريعثصرالثانيالقرقفي

.كل!.4703وقم

فيمخطورو3،(إميالشاالحاج1طريقصف5).مرتفى،علوانابن

.6137..!*)أ"ه6!أكأقم،برلينمجموعلة

والفعثصراحدىيخاشت!امناليومية(الحوا/دث0عيسىبنمعمد،كنانابن

ارقامهما:أ،برلينمجموعةفيمخطوطانانجزءا،ولمية

..9479.ح*)))("048.1114،ء.!*))1(1115

الشامية،1الممالثهوالمحاسن1فيالاس!لاميةالمواكب0،)"،)""

العربيةاللغةمجمعمكتبةفيفوتوغرافيةنسخة

الكتبدارفيمخطوطعنمصورة،26وقم،بدمشق

.القاهرةباالمصربة

الظاهرية،،اظرالناو/بهجةاطرالخانزهة.موسىالدينتنرف،الانصاصي

.7814رقم

.امتابمذاش17صاننلر-1
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القرنفيتوفوادمشقمنلرجالتراجممجموعة.سعيد"حمد،الايوبيا

.4334رقم،الظاهرية1،عشرالثاني

تنقيح،لمص1761-4511،اليومية1دمشقخوادث.أحمد،لبد-سي3

توجد.3737رقم،يةالظا!ر.القاسميسعيدمحمد

هذانشر.4283برقم،الظاهريةوبأخرىنسخة

،القاهرة،الكريمعبدعزتأحمدالدكتورالمخطوط

،337صفيذلكحولملاحظاتناانظر950!1

.هذاكتابنامن)1(هامش

رقم،الظاهرية،اشجتهجياغتحافيال!فرجي8الممح.جعفر،البرزنجي

بالمدينةحكمتعارفمكتبة،الطلببرفعمالاربغبلو.مهـعمد،البرلسي

هذاعنمصوارفلميوجد)،تاريخ81*هـفم،المنوكأة

المخطوطاتاحبءمعهدفي،26برقم،الهخطورو

.(القاهرةفيالعربيةلالدولجامعةالتابع،العربية

المكتبة،مخطوروفيالزمانبفاءألأمنالاعياثتراجم.محمدبناطسن،البوريني

كهح..؟،!ل!.75911.(*ا9346هـقم،فيينافياصوطنية

المضادرقائمةفيالمطبوعةالعربيةأمحتباقسمانظر

نثصرالمنجدالدينصلاحالدكتورأننذكرحيثهذه

هذامنأخرىنسهخعلىمعتمدآالمؤلفهذامنقسمآ

.هذابنا!نكت(1)هامش76صيضآأنظرا01المخطوط

فيالبريطانيالمتحف،(شعرديوان).طعمةبنحسين،البيتماني

.ه!.5713فملمر،اناضد

.4734،رقمالظاهرية،فيانجبلفيالزمانادث-و.نقولا،الترك

عثصر،أضانياالقرنفيتوفو.الدمشقيينتراجممجموعة.هعمد،اكسيبي

.4668رقم،يةالظاهر

هنمصروليمنتاريخفيالناظريننزهة.يوسفبنمرعي،العئبلي

رقم،ميونيخفيالوطنيةالمكتبة،والسلاطينالخلفاءا

.كهح..6!كل!988

مجموعةفيمخطوط،الغرباءوسلوةالادباءتحفة.ابراهيم،الخياري

.اللأ.6135.ص!*)11(125رقم،برلين
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أظاهرية،ا،دمفقعنيلوموا،والأزجامجموعة.أحمد،الرباكل

.9874وقم

برلين،مجموعةفيمخطورو،(شعردي!وان).سعيدمحمد،الس!مان

.0408..كلمفى1124رقم

الفتحعلىوردفيماالنافحالروضمختصر."""

رقم،برلينمجموعةفيامخطورو،المدائحمنالفلاقنسي

..4708.ء*"أ(1771

،الوزراءسيرةفيالزوراءحديقة)!وبغدادتاريخ.الرحمقعبد،السولمجي

ول.8.44)5رم7رقم،البريطانيالمتحففيمخطووو

أنظر.منهاقسمآخلوصيصفاءالد-لتورنشروقد

.هذهالمصادرقائمةفيالمطبوعةا!ربيةاالكتبقسم

.هذاكتابنالأمن)1(هامش303صأيضآانظر

البريطانى،،المتحفالمكيةالرحلةفيادصكيةالنفحة.اللهعبد،السوي!دممط

هذاعنأخرىنسخةتوجدطهـ).38523.44شقم

مهـ(.7؟؟7.44برقمائبريطانيالمتحففيالمخطورو

الوزكأاء!تالقاهرةمصرتولىفيمنالاشاراتأوضح.احمد،تنطبي

رقم،المتحدةأسلاياتافيعاء3جامحة،واشباشات

!"!4+مأ.3

البشواتمنمصرز:لىفيمنالناظريننزهة.حسنبنعنبم،الشمالي

.8376رقم،الظاهرية،والسلاطين

جامعةمكتبة،بستانعرحوادثفيالزمان1نزهة.أحمدحيدر،تنىكاب

كل!.63)9(قمر،(انكلترا)دجبركيه

الصناجقواقعةفيالصواعقتراجم.(الحئبلي)ابراهيم،الصالحي

.)1(ع!،عطهـ.1853رقم،باريسفيالوطنيةالمكتبة

في!الوطنيةالمكتبة،اهرظاأخبلارافيالزاهرالروض.عبود،الصباغ

ول.!عكاح0146قمرأ،يسبار

الديارعثمانآلتملكفيامحباليةلتحفة011البكريمر!د،الصديقي

شف-،فيينافيالوطنيةالمكتبة،المصرية

.حكه.طهـمء؟.529،ول.382.3

.هذاكنابنامن،(1)مامش،277صانظر-1
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.والقاهرةصر4ارأخبا1فيالسائرةالكواكب.البكريمحمد،الصديقي

ول.44و739رقم،البريطانىالمتحف

زيارةفينالر،21ملوغمهالردأكشف.الدينمممالبن،صطفى،الصديقي

كيمبردججامحةمكتبة،البلدانمنوالاصماوانعراق

.!ع.111رقم،(انكلترا)

ائقدسية،الرحلةفيالحسيةالخمرة."""،ا"

.94)6.ثاأ046.4رقم،برلينمجموءةفيمخطوط

شقم،برلنمجموعةفيمخط:رو،(شرديوات).،مههطفىالطرزكر

..3408.،س!!)1(287

مخطورو،(ص5611فياثمامي11الحاجيقلطروصف).(؟1،عثهان

..6147!ء.111(501قمش،برسينمجموءةأب

اطبقةاأعبانتراجممناسثمروقطفأنسمراطف.الد-فى،ن!لمالغؤي

كتابه:ذيلوهو)،ءخ!رالحاديا!رنا"نالاولى//

.41ارقم،الظاهرية1،(اسصائرةايأعوا11

علىيشتمللطيفمجموع.حالمطابراهيم"لحماجابنمصطفى،القيئلي

قاريخآخرالى0011سنةمنالقاهرةمصروقايع
فيينافيالوطنيةالمكتبة،(ص1152أي)المجموع1

.كيح.ول*ء؟.39).+..830قمر

فيمخطوط،الامصماشعجائبفيالاطوا!تهذيبكتاب.مرتضى،طلكرلحي

.6142..23303اراتم،برشينمجموعة

رقم،برليئمجموعةفيمخطوط،(شمعرديوان).أحمد،الكيواني

.4108..8163.س!*))1(2ه2

مكتبة،القدس11لواديبرحدتيإلانساوانح05أ!ىمدمصطفى،اللقيمي

.238.44رقم،(انكلترا)كيمبردججامعة

،الشامدامثسقفتوىوليفيمنالبشامعرف.خليلمعمد،/المرا!ي

.!.58رقم،يةالظاهر

المتحف،الماجدالوالدترجمةفياجدالوامطمح.،،")،

..عه0504رقم،نييطاالبر

العثحانن،الفتحافياليسمانيالبرق.أحمدبنهعمدالدينضب،المكي

.0288رقم،استانبولفي9ءك!ء!+ألاءعءحم!مكتبة
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رقم،برلينمجموعةفيمخطووو،(شعرديوان).أحمد،المئيئي

.9308..ح")ول(158

عبدالشيخالمرحومديوانفيهمجموعكتاب.،عبدالرلئالموصلي

الدينناصرالشيخجدهوبهجةالموصليحمنأا

وفوائد،شغيرهباشاامنجكالمرحوموديوانالموصلى

و..482.ءدلا)11(1748،رقبمبرلينمجموعةفيمخطوط

3:اكبواالجامعالت.ريخفياللامعالبرقكتاب."ادا-فىأصدمممال،الموقع

رقم،برلينمجموعةفيمخطورو،السماطع/"!حم/-*فبرص!لآبر

.4639..ح*)ثأ(346!ا!ؤلم!-)!

/!اص
ء-صر--*

العثمانية،الصرلةملوكفياشنواشأنيةالابيات.الغنىعبد،الئابلسي

.7279.."ح!347رقم،برلينم!جهوعةفيالغةىهـخطوول/ض!صالفا

مجموعةفيمخطورو،العئمانيةالدولةتاريخ."""

.7279..ء*)،"8018رقم،برلين

ومصرالشامبلاد،رحلةفي،والمىازالحقيقة."")"

كا..4"3قمر،(انكلتر)اكيمبردججامعة،الحجازانى

اشظاهريةالمكتبةفيالمخطوولهذاعننسخعدةتوجد

بدمشمق.

والبقاعبعلبكرحلةفيالابريزال!بحلة."""

..عه3622رقم،نييطاالبرالمتحف،يزالحز

باشاالله1عبدثرمافياششجيالقلبترويح.محمدبنعمر،الو-ليك

..أ*أ،"ء591،رقمفيينافيالوطنيةالمكتبة،الجتهجي

-.المطبوعةالكتب-2

،قريشمنأجراكسةانمهسببذكرالعابسةهالوجرذ!ر.(المؤلفاأجمه!ول

.!6311القاهرة

،بولاق،أجزاءثلاتة،الد!وروقائعفيالزهوربدائع.محه،اياسابن

محمدحققهرابعجزءوهناك.ص1311-1312

.0691!137/القاهرة،أصمطفى

القضاةواالباشاتذكرفيالسبعونرالرابعاباجاا.هعمد،جيعةابن

عليهتنسليمالسلطانزمن(من)المحميةبممشق
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حروطر

فيباختصارالمنجداليهيشير)،وانواصرفالرحمة

بالص-االحثمانيالص"-دفبدمثم!قولاةكتابه

برالين،مجموعةفيمخطوط1("وائقضاةالباشات"

الدلنصلاحالدكتورشره.7659.ع"883!اشقم

اسعثماني،االص!دفيدمشمقلمولاةكضابهفيالمنجد

المخطوطهذا.ولياه!أ،3ترجموؤد،!4!1دمئضق

اعلاملونطوابنامخطورواءحذمصرهثالفرنسيةالى

كضإبه:أني،000ا!اهـىا

شاط3ل!4لما3!لاع+3،45753!ول!!.5!،+ة*2591

التسامبدمشقالاتراكمننائبآوليبمناصوشلىاعلام.حرو،5طولونابن

.ا64!،دمشق،دهصااتأحمدامحمدتحفصق،الكمرلى-+
فد!ه3!رولض71لض

اغرنسيه،االىالمؤلفهذا.+لاه!سأ31.زر%يمو

كتابهفيالسابق-!عةابنمخطوروامعزثصرهو

ا!3تا5لألاكلعولع-،لما43س!!!!،+3،+ثمك!ة،5291.!لأ6صى

نشره،صالشامقف!ءوليمنذكرفيالبسامالتغر."الصبر"ص

.56!\،دمشق،المنجدالدينصلاح

نشرهما،-زءان،اشمانحوادثفيالخلانمفاعالة.ب!لم/ص/1"

.\64!،621!،القاهرة،امصطفىمحمد

الالمانيةترجمتهالع5منشوارة(مخطوارومنقطحة)."""

:كتابفي

3!!+فأ؟اعهـ!ول3!!عث!ع!ولأ3س!4ءلنلأاه!"ح!4

؟أولالما+ولولو!.ول.ول++ثلا+،كة،س!3اأولو269.1

.ص5013،القاهرة،تيمورأخبارفيرالمقداو1ئبعجا.!،ابنعربشاه

،الغرببنيمنالبحتريينالامراءوأخباوتبيرواريختا.،صاللحيحيابن

.27!أ،بيروت،شيخويسأسوالأب1نئنره

من،مصرفيتصرففيمنالأولأخبار.عبدالمعطيبنمحد،الاسعاقي

.ص5131أ!اهرةا،لالداواببأش

،ضانلصمليمالمظفرسيرةفيالمصانالدكأ.اللخمىهح!بىبنءبر،الاشبيلي

.6391،القاهرة،نستأرهانسنئنره
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-1175/1741-1154،اليوميةدش!قحوادث.أحمد،البدرولى

الكريم،عبدعزتأحمدالدكتورنثصره،1762

.9591)9(،القاهرة

نشره،(1782-0172)الشامتاريخ.ميخ!ئيل،الخوركىأبريك

.03!\،حريصا،اشاألباااقسطنطيقالخوري

والبصرةبغدادأحوالبانفيالمجداتعنر.فصيح،ابرإصلمالبفدا!ي

.6291،بغداد،نجدو

.ص1333،القاهرة،الصديقبيت.توفيقمحمد،ا"لب!ي

منهصدر،الزمانأبن!اءمنالابنتراجم.معمدبنالعسن،؟ا!بوريئي

،1!!ه،دمشق،المنجدينالدلاحءنضرهما،جزءان

قسمفي،محمدبنالحسن،البواهـيني:انظر66،1!ا

.هذهاثرالمصاقائمةمنالحربيةالمخطوطاات1

،لعثمرالثالثالقرناريختافيالبتنرحلية.الرزاقبه،البيطار

دمشق،البيطاربهجةمحمدتحقيق،أجزاء3
6191-\!63.

اكطياراالفرنساويةجمهروتملكذكر.ئقوالا،الترك

ترجمةمحبالعربيةنئنره،اميةلشاوالبلادالمصرية،

فرنسية:

.ول!!!ثلألأس!رش!ولف!ه34/أول13حء4+هه،8!م*س!،1

حه3+ثمثعأحح+!،محأ"!س!،ثمؤ*4!.9183

،أجزاء4،حلبعنتاريخيةونائق.فرديئلافهالأب،توتل

.\64!-5891،بيروت

لىالأخبابم،التراجمفي،الآثطرعمائب."لرحمنب،آلحبرتن

.ص7913،بوالاق،،أجزاء4

الاصلية،النسخةعنوانفيالبديريذ-لركما،ص1176صنةفيفعلاينتهىالميغعلورو-1

علخطاووامقهالمخطورونقحالذىالقاسسسحيدمحمدالتيخذكركما1175فيوليى

حققهالذيالكتابمن)1(مامثى،236صفيالكريمعبدعزتاصمدالدكتورذلك

وانظر.!دهالمصاثرقانحة!نالمخعلوطاتقسمفي،أحمد،البديري:انظر،ونثره

.مذا!نابنامن(1)!امش،327صفيذلك!رلميلاحظانناأيفط
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3!18-،بيروت،أجزاء8،سوويةتاويخ"

ضض-

-7!11)ولتانالشاما!ثحريخزاش.!!-
،معلوفلويسالأبنتنره،(1357/1783-1841

.\!31،بيروت

،المثصرقمجلة،"!1731سفلآزلزال".!!

.347-333،ص،(4891)24مجلد//

...لورىاامعلاا،0محمد،نلوطوبنا:نظرا0""")

---------ص

نثصره،(!916-01!5)الازهضةيخاكأتا.لخثصجم!

.1(!05)44مجلد،المثصرق،مجلةتوت!ندفرديناالأب-!

حديقةأو،أسسويديالابنبغداداريختا.الرحمنعبد،السوي!!ي

صفاءنشره،لالاهالجزء،إوزراءاسيرةونياءالزوش

.6291،ادبغد،صيخلر

،جزءان،صبنانجبلفيالاعيانأخبارا.طضوس،الشدياق

.54!\،بيروت

الثالثالقرنفيدمشقنأعبفيالبشر2!وض.جميلحمد5،الشطي

.!\46،دمشمق،عثمر

.48!\،دمشق،أجثصرا9هـوضذيل.))""

الأبنننره،الجزالأرباشاأحمدتا!يخ.أحمدحيدص،تفال!

خليفة،عبدهاطيوصأغنااوالأبشمبليأنطرنيوسى

.\!55،بيروت

نثصره،الشهاببر9أحمدحهـيدرالاميرأريختا."")،

.\.!ا-0091ءالقاهرة،مغبغبنعوم

،أجؤاء3ءالثمص!ابيينالامراءعهداونيلبنان."""

،بيروت،ارستمأسدلىواالبستانيافزامفؤادنئنرها

.33!ا

نثصره،الزيدانيالعمرظاهريختاش.ئيلميخا،لصباخا

.3591،حريصا،انبانشا"قسطنطينالخوري
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رستمأسدنتنره،الدين1فخرالاميريختاش.الخالديأح!د،ديالهمة

.3691،بيروت،البستانيافرامادوفؤا

7،الشهبماءحلببتاويخالنبلاءاع!م.راغبمحم!،اخالطه

.2691-ا/23!1345-1342حلب،أجزاء

يدونلمالشاميالتاريخمنصةحة".سليم!،الظاهر مجلد،بدامشقالحرريالعلميالمجمع4مجد،(أكئرها

.045-445ص،(4291)17

،اءأ-ز8،احتلااكينبيناقالعرايخاشتا.عبس،العزأوي

.\!56-351!/1376-1353،بغداد

الظاهرية-الكتبداومخطوطاتفهرس.ي!وسف،العش

.ا!/136647،دمشق،تهملحقاثيخاشاحتا

.\6!0،دمشق،يةالحظهالاسرة.القا!رءبد،امظلما

،الحدباءالموصلاريختافيالادباءمنية.ياسين،العهري

.\!55،صلإلمو،جييوهلداسعيدنتنره

،أجزاء3،حلبتا!هـيخفيالذهبز!ر.كامل،ا*زيا

.-26!\1345/22!1-1341،حلب

،الحاشرةالمئةبأعيانالسائرةالكواكب.الديننجم،الغزي

-1!54،بيروت،جصورئيلجبرانثمرصا،اءأجزا3

.\!!ه

بنيأ،:9فيالموفورالضيماءعلىالمنتواشأرووا.صالح،فرفور

.\63!،دمشق،فرفور

دمشقيحكمواالذينالوزاراءأسماءهذه.رءملان،القاركي

،ص22!سنةمنسليمانالسلطا9خلافةمنالشام

فيدمشقولاة:كتابهفيباختصارالمنجداليهيشير)

حكمواالذيناسزاراء/1"دا!مم،العثمانيال!الد

نثصره،4772ارقم،الظاهريةافيمخطوط،("دمشم!ق

العهدفيدمشقولاة:كتابهفيالمنجدالدينصلاح

.!4!\،دمشق،أ!لعثماني
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.الاولالجزء،الشاميةالصمناعاتتيموس.سعيد"حمد،القاسه!ي

الجزءالعظمااوخليلالقاسمي1الدينجمالكتبوقد

ال!اسسبم،ظاقراشجزثيننتنر.المؤلفهذامنالتاني

.\6!0،يسبار

،،الدمئسقيةالحرف1فيتاريخيةنبذةلا.الياس،القلسي

للمجمعوقدمت،1882آب13فيدمشقفيكتبت

ونثصر!ا،1883ليدنامدينةفيالملتئم1الثمرقيالعلمى*مكل
في:ا،مقدمةا!،اع!ح5ولءسأء3ل!؟4

كحكأءول4ول3س!،+ش!أ*أكح!+!ولهح1،!هنأ!ول!محأولأ!4صص!"ا
هعأعناءأ+س!3،34،لث!،حولولص!31!8ةأمحأ،ء4أ*ولمحه!8+9-8!ا!"!-"

"ءأ+،ه،ص!4هءسأ.1885

،بيروت،الفيحاءدمئسقفيالغناءالروضة.نعمان،القساطي

.إ-987

دمضق،،العربجزيرةشجهإفيةجغرا.رضماع!ر،كرالة

3،و.الحديئةالقديمةالعربقبائل.-معجم""،،

.1368/94!\،دمثسق،أجزاء

-3431دمشق،اءجزأا6،لشاماخطط.!ص،عليسد

7431/521!-28!\.

،الزوواءبغداديخوقائعتاوفي1هـاءإلوزدوحة.رسول،الكرصكلي

.(؟)بيروت،نورصكاظماموسىالتركيةعننقله

.1884-/10131883،دمشق،انديوا5أصد،

،بالقاهرةالتيموريةالخزانةفيكناشلها0اسطعكيل،المحعشي

الدينصلاحأجزائهبعضنشر،(677أدبرقم

فيدمشقاريختافيصفحات":عنوانتحتالمنجد

معهدمجلةفي،"الهجريءشرالحاثيالقرن

الدمولامعةلصاا/لتا،بع،المصورةالعربيةاالمخطوطات

.(0691)6امجلد،القاهرةفيالعربية

الذهبأبيبوصولوالآلامالتعباحلول.يهمليمك،المحاسئي

،بيروت،المنجدالدينصلاحنشره،الشامدمثسقالى1

6291.

436-

http://www.al-maktabeh.com



عشر!الحاديالقرنأعيانفيا،لاثرظلأصة.الاهينمحمد،المعبى

فيطبعهأعيد)1284/!186القاهرة،أجزاء4

(661!،بيروت

عئر،الثانيالقرن!عبانفيالدررسلك.خليلمعمد،المرأدي

،بغدادفيطبعهأعيد)1013،بولاق،أجزاء4

.(66!ا

،"يدانياشاسعمرظاهرالشيختاريخ!.اسكئدوعيسى،اهلوفا

.!53-.56ص،(26!\)24مجلد،المثصرقمجلة

الطبعة1،"اكإنيالمعنيالدينفخرت!اريخ."""

.6691،بيروت،الثانية

،المعلوفبنيتاريخفيالقطوفث!واني."""

.8.!ا-7.!1،لبنان

،المثصرقمجلة،،العظمباشاأسعداقصر"."""

.؟-3ص،(26!ا)34مجلد

محلة،،،العظمبكجميلالمرحوم!."""

،)3691(14مجلد،بدمشقاشعربيالعلميالمجمع

.61-56ص

لمجلد،المثصرقامجلة،"دمشقحمامات".ل!

.425-104ص،(47!\)41

هجلة،"بد!مشقالعظمباشاأسعدقصر"."""

.44-37ص)،(46!\،ايلول)،الأديب

نيالعثمااس!لعهدالدمئييقيهافىلهصرخرز.")""

\6!4ا!لخطوطةخحخخقيروت

دمشق،،العظمباشماأسعدواقف-لتاب.)ناش"""

5391.

"

"

("

""

"

""

ثمشق،،العثمانيالهعهدفيدإمشق!لاة.

491!.

محمدا،جمحةإبن:انظر"

محمد.،طولونابن:انظر"
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محمد.بنالحسن1،البورينيا:انظر.الد-فىصلاح،المئجد

.رسلان،القاري:نظرا."""

اسماعيل.،المحاسني:نظرا."""

.انسليما،المحاسني:نظرا0"""

نثصره،الشوف1يختارفيالمرصوفأ!وا.حئانيا6المئير

-48المجلدات،المننرقمجلة،سركيساغناطيوس

.(57!1-54!1)اه

القر.ماندي،أ!صرةتحتالغربطرابلس.رودلفو،ث!بكا+لي

اساتالدسمعهدتمطهوت،فوزيطهاسربية11الىنقله

.6191،ا!اهرةا،العاليةالعربية

،الا؟لالجزء،والبلقاءنابلسجبليختاش.احسان،؟لئمر

.3891،دمشق

مجلد،المقتطفمجلة،؟العمراظاهر".جرجي،يئي

.(3.!1نيسان)،4=،38
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"هثاكل!أ*3"ه)ولضا*طول*!ولولفى3!.

ك!601.!،نط

.8،هولنط3!!ل!!ة*عه)"(ك!

!)"ععمش!4س!كلأه+قي،،للاأ!4ءول4ح!اولم!-3ص!+ضط!ا،ح53+!م!ح4ة+س!5

حثمااه2ا!أ!لأ!-كح!43،محأ"!ك!!ول.

!لا*500ء!5*!هدء

4!351لا9ء+5ء1034!لاءكهمع!!ع(2"

ول."ءا16176ر5-!17

1917-17872279

4+4*ءل!.محأأحع61189و6-71ذ5

7711-1751299

!4!ح!.7751-7421.1.751

!!!

1971-78713177

ءممأس!ممأ!ح.11313ك!8961-9

1178-776124336

فيكئيرأوتفيد،نو!امنالمصادرأمم(ا!رقم)الفرنسيةالقنصلإةالوتائقتمتبز-1

عشر،الثامنالقرنأوائلمنذوخاصة،المتمانىالعهدفيالعربيبماالولاياتتاريخكنابة

التيالقنصليةالوثائقوتوجد.تمطيهاالتىالس!ايسةوالتفاصيلدقتهابسمبوذلك

أ"!ول(7فىحإ"لا3"ا!+هآ)الوطنيةثائقالودارفي3!17صسهثبلبالفتزةتتملق

مسؤوليةنفلالفرنسيةالثورةحكومةعنقرارالسنةتلكفيصروقد.باريسفى

الخارجيةوزيرالىمرسيلياتجارةوغرفةالبحريةوزيرمنالقنصلياتعلىالاشراف

توجد3!17سنةبحدالفترةالىتمودالتىالقنصيةفالوثائق،مذاوعلى.الفرنسى

باريس.في،أ،دا"(53"4الا!فىالفرنسحةالخارب*وزارةمقرفي

ما،لقنصليةالمائدقالمجلداتاعدادعلىالتانىوالصد،المحلدرقمعلىالاولالمدديدل-2

ذكرنافقد،للاطالةوفضيما.بجانبهالمذكور!المنواتوثائقعلىمجلدكلويحتوي

الىالنقارووتئمير،قنصليةكلفيوالاخيرالاولالمجلدينوسنواتوعدفقرقم

ازدادصبنعثصرالتامنبالقرنتتعلتىالوثا!أغلبأنويلاحط.بينهحاالمجلدات

وزير،()،3ءهاهحكولبيرتثسجيعبسببالشامبلادمعبالتجارةفرانسااصتام

وبحثهاالفرنسيةالبورجوازيةقوةازديادبسسبوأيضآ،لذلك،عثرالرابعلويى

.الاسواقءن
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!أكم!اهحولا"ول"ه)ح.3761-73611763

لم!0971-7871378

عء،ولء3!ءا.7171-99611286

3،.،ء!ول4،ولءمس!.17211679-571؟

9!7141و1971-5

كع.ء1171014ك!5-1ل!7

أ"7851251-71و5

+اممأعأء54لا3أ.س!3171-667114111

2917-1788111124

لأا"خعم3،أهءعول،كللاءش!أ4لاع4ص!)!3ولهفى-3س!أع!!ااا،!!"أ!كا4حار4+احس!ول

حسا؟،ول4!للا3+م!!13.

7ءط4+،س!4!4!"!اعح.61133لم!-2861

0381-982109122

ح)ولأ"س!3!47ح!ا3!للاح+أ!7!س!3ولمحأ3".!ول؟ح!عف+!7،ء-س!4

ثحأ+س!+ول48حلأ.33

،ةا؟لمك!مم!ول4ثم!،!.م!!مأ)"(

ء).3.!(3!أمحأ"،!س!33)،501.ول؟ء!!أس!3أه3!أأأث!43!اأ،دوله-

صأس!7،+،ح+هءهلأول.

؟).3.ء0511ثح!!أ؟حعول!3!أ،أ"3أ(ء!محأ3+ه(3+ثأولء!اعول)-

لأس!سأ4ول4ولأ+،"+هحس!اكل05!9

ء).3.!.79ا،*س!ولء5ول!كم!ع!هح4?ولح-ط-!لا+.لأس!كمأ"+هح-وله"3!33

ولء4س!حأ3م!7للا!كاولز.78.0.3

تس!ىالتيلنهنفيالارشيفدائرةفيوالمحفوظة!ناتهحناالتيالانكليزيةالوئائقمحظم-1

للادالمثرقشركةمشلىعنصادرة،المامالسجلئرةداألى،،اهدا!حأ340?"ءح!مهإ

مذهأغلبويعالج.نشاطهاتركرحيتصلبمنوخاصة(حطا+74الا+ء9+هح

عنقمعلوماتهافيفائمقأقل،عامبوجهومى،والاقتصاديةالتجاريةالشؤءنالونائق

أمميةأكئراستانمولقنصليةتقاريروتقبر.الفرنسبةالوئانقمنالسياسيالتاريخ

الشياسي.للتاريخبالنسبة،حلبفيالانكليزيةالقنصيةتقاريرمن
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4!ولء!نلا،ث!ولهه(طهلناح!للة!أرثىه4!ملأ!ه).(1)

قى.3*.7.66450ه4؟لطثح!ا(ح.1"5كم!س!،د)،ء،ع!!!هلأ؟!*44!كحك!

4!ءمحأ!304،"ح،!"941ح!!أعء57ح!"*مح!لأ17ه2-.1768

نا"!.))!3.عط!*م!

،!ي،5!ول.ح!كهاهول!أث!33كعكه4!ول،ء9كااولمم(ا-7561658)."جفهه!!3

!اأ3+هلمكأح7*ءا؟11).2(ور.1391،4)،9!.762-246.

يه!4!ولس.ء.ولاء!!لاع!*3،نء؟،ء،!!لأسكا-9155أ853،أممأ،ا!3ء5291،7

ول،كل!ة+،مهكللا!لأ."!1+ش!7!كلأه4ولزا!7ء"ح،حأحم!"4س!*ول!76كداه.،3،3!ع!

65.173

ألاول.طحة.كأمل!(.إ"،حول!حءتا،،ص!"ا.،+مح!"ه1-7741077"،"ئآءول5*9هع،

كلأ،(اعءعفى"1)881.99.039-22ه.

ولهلهلاول.!ل!"لح!لأ*49ولول74ء3أثم!ا!?ع+أ؟،س!لا)+،ولطكا!أ،4.،وله

ولكاهأ4ولهر.3691

،((،"ء"+لا!ءا!س!،+34(31،!!!لاول!م؟4ءيم!،ا،للاكاي+ء،

لألاه3ول41أهء"لمولا،لأهول3ا!أس!أ،كلعأ-ص!(،ولول3،)،لمأعءول،4691

73-67."0.

"(،،!أ!ل!3+ه"4ح3ءعول،ءول+ول*؟،س!طلالأ6ا!وللأ+ول"-.11.1،)11

حأ،!الا!أهح"،51"حا!اعأحعا!ول!4ثخولولء3ول43،ك!ا

كهـص!(")3اكاي.5كر.27،)5391(.228،09-7.302!ر3،)5391(

.9!476-448ؤ.71*1،)5491(ع.059-579

لاولولا"نل!،،7،،ول+أااء،30ثأولر!،طثهمهكلأ*ع؟لا+،ع"كدأأ!5("حولس!*3

لأ؟.ولولفاس!كاأول"*!!أ!قول!34!5!كلأءأنا،أولر،أ،،حملاهد

ول3أءألم4ولح"(ول)،كر7(781)ه،هكل.103-781.

،!ن!.ولول!"ك!ولن!ش!ولث!34!همأ!أنلأ!ر"!3،)ول،(كر+7(187،)ه.103-187

!ةئاا،مه،107نأولءعخ5!لهأل!ءحهولمحأ3ول(أ)!ه!ح!14ولع!4.ص!د(!*حمأأ44س!

ا"لاه!!!!س!+لا!س!حأأ،ولأاش!،أ؟حأ+ء7!فى3ءلألمم!-ي!!4أ)،عحما*را"-

،8ل!ا!ء4م!86لأ.كمحح!ا،"ول4أ+!"5.،!.8251313.

،!هال!!ثا!ول05.ة"ا?نأنلهع3عة348!هحأ!م!ل!أم!87617رح"+

لأول!أ+ح+أ؟هك!!+هحاهممةء!أكعح!!م،أكو3.

،!*!!.،لأ"ةهـء+!.".!!+!اطرأءألألأ،حأ-ص!!ول4"ح.4!*!7.!أأولث

"كحلا،!ءولمأ4،!ه1591..5791

لاهـه!!ة،03ط!م!ولأحمأ*ولءولس!،س!اءولولهء4ولكه،أس!-4+ول+!ءا!غولح

محه"!أفا5محم11!!43أ94913

فىالتجاريةالمرا-لزمنوغيرماحلبفيالانكليزالتجارمراسلاتمنالونانقهذهتتالف-1

لندن.فيرؤساثهمس،الادنىالثرق

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ك!،ول!.!!ةدس!!،ء+لم3هأ41عه7عث!،س!3!للاهه3ءث!أل!*س!.ولفى،ح!لأ،ذع

1768-أ.8773اكاي!.3ودع4.4مم!6،دأم!،،ل!*دا1.831

،!عطة!.اس!"!أ!حثح!!9ص!ول4ح+محالالكأول،كخء9ء"34!ا3كح!حكللاه.اولثاولاول

+،،+س!3!"لأ!ز،،4!2هو،4.،*،(!)699.3491ا.642-؟

شهطألاك!حح!،!ل!ا!كعة،كه.+"ءس!3!س!،عء،لاه5(أ+4زء،ولمأ4!ه.291و.

ح!كها!-ولوله*،3+حة؟!مأه.محا3عء"اص!دس!ا4س!3لا+س!س!،4ءعأءفأكح!ولس!!لاكر1117!!

3أءخأح"ع،عأ7291،3.

"،(،(!أه!1أ،أ4لاح3ع!+؟زء3س!س!ول!!لأ"9س!!ءا5ول4لا3*،،1س!

3أش!اح!"،ولشا7محلا+13!كاما14لاء،19(1)609.

هطح(ءهولء4"أءا"،ء،!!*3!4ول."لألاهلا!7لأءلأهس!!ولمحه3لأ،مم!"اء8لاءعءولس!

،،ء8781)،++ول!ا453ح73لأه!ح!!،ء1،4ك!3!ه!ا،)9،س!أص!4س!

ا،+أ3أعزه،!!051*،!-!ة،0،181.3كل081-541.9.

،لاكمع!ءس!.ل!ا+لأعه،3؟هس!ط،1،5،+اهولكأ!لما+،3س!ء9س!أ،لمأع4لألأ،كمأءلا!،أ،،"ولكلأء!

أو.63

!دول*ول4،.ءم!!!ه!ه+ء،حأطص!+131هأع4ولس!س!4!ا3لاس!زعم!أأ4ءلا،!-م!ول

ش!أ3،ص!لة!،ثمأممةأو.27

ل!،ط،هكة،4لأ،.لألأ!!لم!!ا3نح!هولحم!4س!!!كحههول*،ك!!أء2سكأص!34مح!كللاكل!-كمأ،

81أ*ركهـ!ثمأ،9.5391!.124-023.

،،!ه!ل!.ول.؟3هةط!4+ه!هلا!ول.دلم!7!!+3ط!وله-له!لأ!ثم؟هكللاس!،!5

!3أ!ول،لهؤ*ه...3ء)علم!ر!ل!ثح!حأ،س!،!لا!9،.،2!130.و!ء+9أ!"س!4

أعوله!ااح،لاوط40،اهول!9751.

!3وللأس!أح95ء!!اأهاثط،!!ر3،1لك!أ،ولهنمأ13074.،،9340!ول8!ءأ،،هس!أمحأء4ول؟

او31-391لأ!2ول4م!أ،ولها(هعهعس!كهزول!)،سأس!44طع.4591.

!لأظ،ل!.فة!ء؟ولس!87،!+!*؟ه!اس!7!-ولولا،عمكا!لال!كم!،!648لة!قمم!،لهأ،لأس!

71،لأح!ول،ول+،كلأ،ول3أ!،م!؟ع5!طمملاع!أ3ط،ول4م!احول4لأه،عه9ء،أ

3وله3!+أ!ه+-3!مملا!+لا!أ71أه،0،!مآ5"،،3،-لمةهول!أ4،"ه

1846.1834.

ح!لمة4ءهكلا7-!محم!5هلا!!،ول.محأ!ش!ا*!زول!ءس!!1،ءول؟ل!أس!،حكلةأ3291،3.

+ول(كح!لمةول4لماصك!لاولر"ح،،لهألاك!ا؟ا!أش!ط،45س!ولول،س!"4!كم!07514

1،أ*ثهـ*.)

ح!555،+.ولول..!!5مه!،!.

،!هق.ال!ولل!+لثاهوللأص!عماوله!م!ءل!ه،!ثهلاحعةفىاول725،1ولمأ4،وله736،1

ول4!4!3،4.*.،(!51أ،4ح!ا9!ع،س!38أول3لأعآ?+4!!ايمس!8ولءكاأ!،كم!ءول4

،+!3ء+أ)د،3ك!لاه+!كاا3؟،ء!!س!أأ،3+س!ء4!ول"أ،!أس!+،؟(ع30)

4.1(،س!.)029)،2.99يو-412.
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4!44!ولء!ه.ي"ص!ث!+(،وللم!+ه،83ط!*أهك!84ءاول،؟-!لا+-ا!-1763

1828ثا"؟ا!!كداه،5ء+!!اكلع!د!امحأ!س!+ه،+س!أ!(ل!هول3)

،لأاه.18.ك!3.0.!لاطهـ(.-."ص!1691)،ه274.9-2؟01

،ا!لا!-!!لةولط!".!،أ+!ممأ!ا1س!4أ"9+ص!!-لأولء+ه،*نلا!4تط

3وله+أ!أعهس!آول3ء،دالمادحم!+أكداه3ر4!،ألمامحأ!4حاحول!!ءا-!سعلا،

!4ص!!"3د.).ا!ث!،+ءا781.كعاه،ق،!8431-5381.3.

،صووصهـ،ول.ولكه.!43+كانأ+أ!3!3،ول!!ءع*!4؟س!ع!هأ،34!1ولهلالا+ولو

ا!ع!أول،2691.

ا!ول+لم!را4.ول7لأهمحأسكة،!،ث!اهـ7ء*+4!ء!!4ول،47تك!لأ!ول3174،و

،.05.ذ1،،،52،!ه؟!هط766.1

لأهـ*4،لأء8اء1،50عهه+5!حلا!أول!كحأ!ه!لمةثح!فأولس!،2551-5161.ثي!عه4!

.!91

م!ءول،فى.!ول!5!!أله.ول.،!ه.

ك!ال!لأ،يهكلف!.نامهـ،س!كأه،كؤي!،اكلا83،ثع!س!!4الم!!3!أ،!اءولأأ4كه!ول

ممص،ءا4*-5!!!!ههمحه7221!7471د!!،ثمأع379.1

ولطاه!.7."+طء!س!لأامح!ا!كأحؤمأ*،ل!*!!449!لا!،لأس!مح!7س!!،ول،أ؟،

حولء،!لال!.!ول!3،لعلا2.7(1و16)9ه.24-412!.

""(+"?ع،مح!3،ه،نآ؟فأ؟طلاول!ه!!4(6761-49)لر،ثم!ءث!،

كللا2.17(3691)،"782-962.9.

"""ح"+(ولهأح!8س!،أعأمح!-4):فل!"لا!ص!ولك!،!3؟هلأ!ص!،9،"

أ؟أ3مأ3لأ+لأ!!،صألك!اهوله،كلا.1(لاح!+!لا،9591)،!.85-84.

ر!،"لأ!!هة4!ط،حأن!ء3د،ول!ص!عصأ131-2291،6،هه4!مأ.6691

"""ء+ا،*ل!م!لمء!!ء+أط!أول!!*4!!:ء!!رص!ه4ولهةظ

وله،3ح7+س!حم!("ولط-!صك!أ!لاءوللأول؟لماول!!ل!ل!.!ثل!ص.

كل!ا2.1(591)9ه".0.23-122

"""3"هول؟ءل-ولاولهفأحلا!-لأوله4ء"،+ه"ورءأولأه+!!ثهه

س!كل!5،"،!ولحا،كللا1.7(2691)،كله.15-83.

1،،1ول!ثعك!يملأ*مأكمأول!ءول3مح!لا،ولولمأ4،+ه1691.

"ولء4ز*ءط،3.!.ل!اول3ء،3ثم!ا!أ؟هء؟"7ا44س!ا5،كمة4!هصأ،وله

6291.

)الاهنمةه،ول.هـاةءمم!هأح"،،ل!وله،أولء"أظ41*مح!،ء!!71و8-4.9391،أمأوله،

.6291

"،،ول3أ3ولهأه3ز+3ه،3!لأ،،ولكلأ-!.6191

،كلاة،اهه).ول"+ء*ه،"هدك!"لمس!ه+لمه4!هح،!ول،ول4!"3ءأ13،،ءأ+!ا11،)5491(

.!19ه.912-2
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فىن!أول.اء4ص!كأهفىكأ+4لمامه؟اط4لاء)71*3?أ!ز!لا.3للاه"7اه.(:

س!ما،ممأ!ح!،لما3"!س!،4ح3،امملا!!نهم!اد(51ءو3631)،!كمأكله،

لأا53.

)!،فلا!له(أمحأ!-لأكم!،!!كلأ!،ح.ثح!لاهـه-للاءأع!كمكأ!ح!374!ها!كلمأكح!*خ!هةكلأخ

عهـكم4اءلا4ولثح!كلأ،!!ه8!ظزول)!ح!ص!4،اصأ!،"!5ولس!48ح،.كعلاكخ!.م!

خ.محأهك!5،!،ولل!.!.ول!اءلاا،ء4صأ.!،،هفلاااح.3434له3.،!كله43،

هـ73-717.

ح!!ةلأ.ذ!أ3لاعء4:غء!كعأ!37أ443ءمأ.ءلا1307.2،ط،ولهكالاء!ر1291.

سلا08طكطا.ولكحكاولهك!!س!7علاس!ول3ص!4ووث!،3،ك!ول،!؟591.

،لاءساصر.!ء4،ع38ثأهـ!ه،ول.له"محأكمأ!اء!!ءع!!ث!!!ء!،لامحأحول7ءول

4!!كلة83،!!عثأ،7،(ول!1،33يا62)ءهكل.344-!8.

،4!،محر.تأ!أخد!س!!!ء3!هاك!أك4حءاح!4ء+هحأول4حلش!3كملاولح"ء8ءلأث!

1625-774،1للأس!3"،لاهاو25.

،كحه..!ث!+س!ول5!عء!ص!ظح؟ه7ولعءكم+لا3طلأح،3*هعه4لا!فكلعلأ،أفى"ك!ء*ء

ممأوله4هول.او16.

لم"،(""+س!ف!ه"،5ول3عأ،أح7ح3ثعه،كللا!وس!س!،ه؟!ن"أط،3لأعه*ء،لأ

!+ول؟،1ول43لا.ل!كأثه،3(1591)،."55.193-19

لم"(،؟ل!343ءأولاءولول،ولمأ،5،-!!أ"ءك!،"ولهك!،9.،7*3

ر)5491(.105.4609-و
!""!ول4.!ول.ي!ر"اه.4!!3.،ل!ا،!.ول.

ص

أ!!ة،ثا.3هول3حء8أ(!لماأ!أه7"+ء(3ء4!*3ه529143

،ك!الأ/705ص!!،للأه4لا38علاحاول!!؟!حولصأ3411ولء41714"ع4!ل!س!عس!4أولول3

*)73،7اه3.ولهولحول،9171.

،ولهـ!ة!ملالأ.3ولأول+ه،513س!"،س!ع7،أهأهزل!،!رلأس!ولمأ4،وله.1783

(،"سأس!41ع44،33عس!وو!304كلأ"!11أ،!343هلأسك!،72كماه.،صأ4ول4وله،

.8871

لأ.،!!كاعةول.كي+ولهـ3،!له."ول!ا!س!ح3"ولعأمح!3*ول،*حأهثم!ا،سأع!3كلملأهأس!ولذ

لا3شءول+ثح!،(اولكهأأ4لا،*3،ث!ولأ3س!4+ء!ك!ة!،لأ!ع"أوله،1591.

ةك!ص،حأ5،نعةول(هءه).+ح!7لح!3،؟ع5لا!ط93ثمل!ع.3لاع؟!،،ل!ة4ء!ا4!أول!،

!ممأوللم!،،م!عأهول)أظ1،ول،3!اهث!.،ولمأ4وله!2-1971.

!و"!ه!فا،صأ.3.كأ"!1،،+كامحأ+لأء4ءأ"دولكلأءع"هه،ء!+،مأ*+!مم!ول،2371.

،!هكعمةول.!ثدا+4س!كأه4ول?،حها!هح3م44؟ولأ3ثه+ءةءاأول!!صكأول!الأ*س!ا

3أض!ءاح+3،5كهأ،6981.

،("أ+3حممأمأ4ولحثأأ+هحسك!3ء33أ!؟ول3ث!+ء4ءا4+،لأمحأول،ء)1،7*

3زاع!،حش!!.11913.
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4!ول!ولاءه،ا.+ء؟+35!ع+أ3أه.وللاء.لة!لا!ول!ولمم!ل!س!82،!!احملا3

لا"6اأ3ط!+أط+س!اعكاي4ءك!لا!ا!ع!4،3"ولها!زكهاهكلا0ر،*

أ4!!!+ه7741(!أ!ق"ء3لاط4؟،،كمأ!لأحأل!أ!صأ55!ء؟ح،

3691،لاول4حع،؟ءف!ألأس!:ول"ه!حمطلأس!ك!*لم!!!ه،؟+!ح!أ-

ولس!ولأ16و7.)

ول!!هـ!!ة،طهـ.،،سأ!كعأ؟كا؟،س!+ولكل!3ا؟3!ه+س!37،ه4ول4"!8"أول!!4أه9!ل!مم

33+هء؟أ+،+5،،45*ح"!لا4ه.ول.!،،1747!ةحل!للا!1ه

؟،حده؟ول43!*الأ""+،ع؟أممأ،)كأول؟!(.*.2رلألملا؟(.)2691

"ي8!هطول،ل!03!!ول.مة4ف!.!+4فىكل!أم!"لة-ولولا؟للا-ءمحأ+ولثالة!3خاءأ!4

،4ولزولأ33،!أ،+ه(س!أحع!9725.1/7311مأول04!،3491.

علاول!هـ!4ههـنه"،مح!!!،نلاول.

،ل!ولول.كمةهأولس!6+طث!ك!كلعولول2،!س!و*!ع،؟مم!26913.

*هءة"ول،3ح.+!!اح3"،!لاه!اامهـ61ءع!4+ء5*،!حولهول!ف!ز"ح!34

4!ء+3.أ!،هص!ول!اأفىث!6لأ".حم!5+،32له3..ل!4+!د؟"ن!"،2971.

،!م!هعؤ.ي؟!أكا!+ول+ش!!ا!عش!ء1،4أءولم!ءع+!*يه!و7اه!،.473!،كعأ
824.1-1788

،!يه!."7ح!ءلاه+س!ثلا+4س!ألا،ح!،!ح!32،.فىاه.3+ء!.1748

هـه!!.394دولحهءه.ء4ولا!كلع!ول"أبرس!3أ،ءا!ك!.!.+4+!ء3،3ء!اول،

.8918

،!ص!!ء.؟.!*س!4+أ13،كملاحا،+ثا5591،6091،س!!4!؟ول!ح5891زؤلمول +ء51يع.56911-691+ه!حلأول،س!!4!629.13

!!،ا،8!.!ول*!أك!أه4،اس!،!ءممأ،،ول4،ولولهر743.1

ث!ط"؟ه!كهـ.ول4"+-مم!!+هأ3هس!؟أ،3ء!4+ءء*؟!"*!كح!!ه!ولثاهح

لم72أه.43+هط،+ه91ر09

،هء+ه،.!+له؟لأهفى+هأ"!!7حفى+ه13ح3اح!،!أ"*ءا.حأطع*!لاه!4ول44*ول- +س!+3ه؟"ص!ول+مم!ع.3+42كع.،4+!أ+ه،1771.

""3+!ا+،ثع2!)ه.3،ط4+ه+ه،54.81

ولأهـ"!".ول؟"+س!+ولء!؟"أم!ولأولهه3عأ+!لاحكأهيح)5،ا4ول5+كا.+،أ"3+"ح

+ص!!ه!+ص!+،؟!أهفى..6!ء3!اح.عو!!أ؟3-3ء!أ،كاأمو11-5:

!ا،3.+،ح3.4.++وله6س!؟ص!2،*لاص!"أوله،1291).

3**،9ع.ول-ولح+هكمبه!+؟37هولس!3!+!م.3+1783-1723،ء،لأ،؟،،،ث!!

.ك!91

+8"وله،4.ول"أ!،*-محة3ء،ع!ه،5س!ز!ه3حنلا!ولهء4مخا!4هكا!!ك!

ع!"أ!3أ4ول?لاءحح!ول!"!"+3لأ*3+،ص!احووأا4+ل!ه.*5؟،

+م!-+هأح4+!3س!أءاأ++ه34آه"!ث!،،!*.1(6391)،

.301-5800.

""!س!+ى+هأ،ول*!،"ول!ح4أ3ح3*ك!أكللاهاص!ولءول3:محأش3ع

ص!1711/11234،،كح!ا،++ولأ!ه!*لثمأ4"!ول.،*صكأ(،س!كأ!ح

،)6591."أ-02.59
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،،ول!،ن!(3كةاول!!.)أ+34+ذهح4ح"اح-لأ"!حه،!ه44ولكار4.ث!ولص!عأ!!أل!ولس!.

.13067،!سأ،ءلا!!ول71ه.9

ولكا95،ة.ي!"لا"س!عس!،،محاح،ة،"لأ؟،5+كاأ3ء!هأ!.53أ74هول8ا*ع!"4اء53ولة

س!،ي"3،3هأ!ا،ي"حأ)1752(!""ثأكهأ!هأ!ع!3ول41اثأولء!،أ

.731!7أ*3491و.9!67.6-ا

،"!ح!ولول.ولء؟+له!لا،،لاه،دأول3لألمهس!ل!9و!م2..41507!2،.م!4+هممأ!+ه

1734.

وللاءللة،(3ة3ول!ول1).محهـن!،!ول"(كةكه!سةا).

-،+ةلآ7!ول،ءهح.4.حظهلماص!7لاممالأه!!س!4س!5سككل!ع،"4لا!س!"!،حس!4ءولن!ول!...

أ!آاولح.17221721لمء،1723مآرحلما!!ول.1724

381أ،أه.كل!.ث!"!"س!سآ++ه+أولل!،3ه،كؤمحمعأ"!3ص!7لا،ايم44ءاول،33،+،ولممه

.ك!أكهـ**3(،؟ص!ع!7أو3و،).ء21-16.9

،(،،3،يه!ص!،أ+هه،331113+،أمه؟،س!ء6ءطول،ولهكلأ!"،ولأو.95

""+ث!ءاولعءكهول+،13+ه؟همحأه+!6ول،طهول4؟+ه5691.

،7.ا0!!3.،".ول"!فى+ح3+اأحا!همح!وله5،هحط،أرز!آ!343حأمح!4!حؤ-لهلاء،لأ

+!أس!!أه13،ول،ثهأا039/1-7!و(1051)24-د،ول!!،013))*كر01

(1،)!9.?9أ-أه.5

،أء!8،ول!ا.د،!ل!*ء!أ.14913.

"،(!م!سأ"شح!+ء!ء!4ع!حلأ،3333،ل!أعلأ4ول44+أ4أس!94ه،لنأ+ثأ!م!ح،،س!ا

طهـ+أل!ول!أح!،71،(391)7،ه!.121-89.

"""ط!!أق4حلاعء4!ع!3!،33"أول،*أ(391)ه،"ه.05995-

.1-24612

"""*س!كمأول3حلا"4ولس!ا"ءممأه"3س!4!ا8!اءاء4كمعهء*.د!ا!"ثح!4

س!أول4!311!ولأ4ول!؟*(4391)!هه.0.84-142

"(،)ولكهولس!ولنأهول!1،ولأ3امأء3ء14،ف+ء"7ول3اولء!ول،ك!أ94!ع

.أح!ثع"،ص!قء!3ر.6191

""محأ3كاوله+لماكأ+س!أول434+ه!ول!4!يول43"لأص!هع!لأول"329.1

،("،حكلا!صأ،لأس!.!س!4وممأه!كللا!أ،ل!س!.مم!4.ح

(،"أحول+ءول،+4"،7كلق،+ءكا!ء*."

!ا،.ول.3.له،(+!7هأعحول!3!-ء!لا،ا4++صأحءولح!!4ث!6ول3

!ط!+ولولء3لامح!8،،!اء++ول!34ع!!ل!هس!4!اس!أ"!مة!

ء،س!44؟أ؟،ا،ء!لأه،3111(ش!!.13يو!"أ.!!.324-281

!ع!3هه؟4له.+س!3أول4+أح!ا!ول4*4ءأولأ!كاثهء!ق!نأ!كأمه!مم!4ول4

اس!7س!4*"ه،كع3ه+!ثه!،+!!.4ء151-89717،+!مسك!*4أ2!و.

"!ول*ولص!لأ!ح4أ+"أءول3ح3ه!؟،3حعول"!!!اه+هةولء!6ح

،3كل،1"9.
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،"هـ!33هأط!أ40."+!أولهـ544("لأ!!اول؟لمح؟4+!"!أي!مح!ولول3لا-؟+س!

أ*ء+*+،2ولخأأي3-!أأهل!ص!ح+"طهـ*!42ء،ث!كمةع!.34،+!+6291

/ء!+.فى،ولا!لا!3+3!ه!!لم+ء3؟هكه+اءع!!ا"4ه،لةعس!7س!كمثص3

+!؟!!!4!4"،عص!أ،1+،37*عه.738.14+ولعس!"هولهة،1!أ3

\،---ولحأ،ألم!!ع+7اءكهأوله،اعلا43+?؟4ص!لااه+!أول4،،لأط+حعه*14

!13ه)،لأ!ع!اع!!لأاه0*أ!ولول4!!7471.

،لا!"غ16+،يي.دأ"+س!+،*ه،أهأ"،+عء3أ*1734،0401723علأ"!ول!6.ك!91

ة+33،!!ة.*.7"كح!صأثحك!+!4+!!+هحكح!4اولكا+هحثامحه3صك!+،ع765!ح

سك!!لا!ء4أ؟،1س!عأه،43ول،أ!ع!،ولس!أ!-ح!"ول3(ح4ولأ!ر*ت

ح+ه3!خ13+لم+ص!،،أ5!ا!س!34س!!+ء4ا!134،ء3+،.9491.

"+،،5!،!م!؟.ء74لأهي!!43حكلا3+هأل!43ح"+!غ+س!أهولءكلاص!ءهدس!

ول3س!أأس!طهـ33أ4،حلا75كهـاه.!ولول3عس!لم4،ول،1؟7.7

،!+ول.ءصأا!ع+اعص!ءيمس!3لأ3+ءأ!لا*3للأكح!،5+!محأ5ص!4"أ،!ءاك!)3+له!،

7.391

3،لاءماه.ء.3،أولءهه!كثه"ص!ع،!هحح!4ء!!لا78حعهأ"لا!س!،ح!س!3ش،5.!

!"ول3!أ*+للاءث!ورثمأع!ء.9591

،!ة*.ح3+أ+ه4سكمالأ!ص!"4،عأه-8917أ،40!مح!،س!كأ!ح.0591
كلعولأ!.!"ء!،1!!آض!أ4ح"4ولمم!،أ!،عه،ءاح!أ!ه!ة!أ!+نأولح!5+هح".

ول!ءءول!4ول،!234ع3)84+!اسكلا،3(ول،)أد!8391و."عا.34-

"""*ولس!*حأه!3س!عأ43حأ+"أء؟أه34!4ول+!3محةول!ل!،،-مزلا!

،+هأ؟+.،،*(!91+)كا.931-285.99

ا،""س!37"أعولء!+34ث!!عأ،!"،ك!وله3!بر،2.1(5591)ه!0

.872-172

"،("!طوله!!!ك!!2-محأ33+ءك!ء4ثملاءممالا!،رءكلأ+ء!ول-!!ي

أحأ134لاحل!وللأ،لم.*711(1591)2-!"ء.24.2-1

""ء،+"أص!3لمهء؟،ي!4ء*هول!س!-ذ!ولص!ولمأ04ول،8.391

"(،،،محأ3أول+!أس!4"ولول!،س!-ولألا++ط!ء4أ،1ثاول،ول،أ،س!4أث!عحأ!اها

ح،أ+"4عكأه"33هكح!لممأ+س!أ(س!3،!!!ا3ء!حةلئ!ولءلمأ!د!!اه!!ك!3

-093.36109.8(،391)17

""3!؟،أنول6أول"،،ولأ+!اء!ولءأه؟ثمأ!كا4طط*+س!أ*4

ل!اههـ؟س!(س!+1،ا،4د!:ء+3!لا.*ح+ه3حأ+أأولءأ!،ءلأ!*8لا*

،أاص!4،!"أص!5؟ع!اهمهل!أ+ممأ*4+!عأول+!!8ثح!أمم!3أولل!-عء7

43+"*مأول4!ه).يلاءلا،3591.

*!،4كهكل!اول.س!وللأ*ه،كسأ++*ع!ث!،!7ءسأول،ح!"!5لأول"4!مأ!ه،5391.
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فهرس

،141،(،لأعلمالوذير)بثماإبراهـيم

.927،الشيطكبمنمابرإميم1

،316،317،318ءالعنىبعشاا!براعيما

931،331،33!،344،345.

.2480924،025،ا!خعولابلشاابرأهيم

،041،411،!.67.4،4بك"براهيم

412،413،414،،15.

،385،(بئشو)شنبابوبكابراهيم

387،2!1،392.

.1،285،386،387ل!يبكإبرأميم

.502،!لوبنالمبراعيم

.278،(2لحنبلي)طمعصابر!يم

.503،314،الصمءلر!صيم

،(طضثمصيش)!ثليبراميم9

3!5،3!6،793،3!8،.!4.

"يهس.بنم!:"ن!ر.محدا،أيمىأبن

زا-لا.بنأحه:هـتد.!كازنبل"بن

.334-333،طملمعابيآل

.16،202،752،(سلض)يردحمدأ

.8،317!2،(سل!نةطثالثا/صد

،75،76،،بفادلاليابمث!ا(أحمد

303،603،703.

،(1618-5916مصرو"لبم)بثااحمد

313ء،603،312،الحزادهثا،1!مد

343،377،382،383،384،385،

،ا!3،.!387،388،938،3ء386

3!2،41!.

.702،802،ال!م!بلناإحممد

4!-

عام

،134،0140141ر،1لظئنباشااحمد

.؟142،143،144،145،25

.1،403ضطنليبالثااح!د

.216،مموبريليبائنسااحطد

،421"331،341،353ءطبديريأحمر

027،،(كسباعبقندر)بشناقبكأ!مدد

274،275،276،277،278،927"

285.

.903،تيميةبنأح!ا

شيئ،،بيمصضبنترضو!بنأحود

164،91!.

،17،22،(الرمال)ذنبلبنإح!

143،265.

،!!\،891،طنزبرلطقانموهبنأ!مد1

،أ-،!."لممنيملعمبن)اءكد

.1384،،لدنكزلياحمد1

.924،265،شلبيا!مد

،348،،لبنكحبلالير)!شهابيأحمد

35!،0360361.

،202،502،!165،91،طرأبايأيم!دا

802.

.156ء(منزل)الأضر

.34،35،74،*خهة

.04،45،72،83،"لرانة

.05،51،ردبيل11

.25،ارطؤل

.017،171،ازدمر

يي.:أنظر،أسبر

.265،267،281،!14،12،"لأستدلا
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لم،الضية!!رة

طؤمان!لية،أمرة

!الظماهشالثسص

سسكنثسن!ة+902

"لغابمشأا-!ا"!ا

"،292،مم!صإبكالسملاعيل

صبي!،!مبيمصي!حهه

،54،05+طسرى!سمصيل

ي!شهاا!نك

ص!قيوكلو66

!ربك،

ألىسناا!لب

6،!!سض

.!38،،اليم1)

نظر:!صل*بينى

اال!ينيطصرة:نص

092

،47

،68

85،

133

18!

991

217

251

282

288

2!8

45،

243

422

132

2!2

292
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ب
71،081!،26،63،!طليالباب

.23،سضابا؟

.5،08!،يثا.بارر

.281،442ء!بلىة

--

.481،مووليتز

283،285،286،/بلشا،فه1بض

288،928،092.

.08،("!لقبمعني!،باشا

.3!ه+با!يص

.915،016،بحرال

.04،،حسيخ)أ!ينبمر

.22،23،418،طبراتنيون

.\لا،أسلوصر!لض)برقوق

04،46،72،38،!35،3،بر،سه

236!2320235،!لطت!بيبثير

512،338،983ءهثاكابهالشها5،بشير

281،!.،76،18،58،البمرة

303،703،538،.!3.

1،302،402!261،8،لأ81،بملبك

.3،368آ702،1

82،25،57076،58،09،بضلا

831"39107920303،603،703

538،093،104،714،814.

بيي.بيلر:نظر6+؟لبكلإتبك

.133،جمابكر

.147،طبص!يه

.082،582،872ء"لبلفية

.891،ءمبلظ

البوملدني!حسئ:،نظر.الصن،ينيطبر!

36،37،83،،صدلض)!يدبيكل2

!3،04،17.

44،46،74،،سلض)طثاني.بييزيك

61،67،78،83.

.041(الحبمأبيرم

ا!ه،121،012،125،158،بيررت

1!4،1!5،791،702،902"012

347،382،383،384،387،388

38!.

51

،08،!75،7،!163،6،ابيلربيي

141،017،171،172،233،33!.

ت

.29،!.،4،25045!،زيركلبرإ

.11،651،143!ءكلبو

.521،851،502،112،ئسر

.04!،182،رثدر!

.223كاتفلباكل

،(طتفنصية:ا؟يضأظر5)طككبيذ

145،192.

"78،014،342،288،طيلقصي!ة

322.

.6،347؟1،233،3!هءتلصقال

،07،357،!58،66،6ءطتيطر

421.

،14091،23،38،04،44،تيرور

48005،71،101،353.

ج

،54،73"22،(4511سنة)!دديرش

98،69،89،!!.

.15،127،جمعيه

،45،75،79،89،ا"لنزطيبرثيفي

،11لأ،001،301،401،701،!9

لأ"116،117،118،91"113،115

012،121،122،123،124"126،

127،128،12!،013،132،133،

137،138،14!"015،151،!153

541،551،161،164.

.602"102،جانبلا!آل

،131،132،141،لألضورك!!انم

،709،801،138،131+السيفيجانم

132،138،913،014،141،354.

،146،241،246،248،الجرشميةإ

025،2510،928،092،192.

عبه،:هـنظر.طرحمنل!بك4الحبر)تي

مببرأتي.ال!رح!ن
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جمى"/
،!11،168،16ء0236،!مه

026،263،331،104،304

.321،343،جرأرآل

ممسة.الث!ر2:لأنظر،الجرأممسلة

،024"801،134،135،جرط

274،278،283،284.

213،023،231،032ءالجردة

034،341،344،352،355،

.4!392،2،بكسحمددجركس

.354ء،لبرزفجيصفر

!51،17،6،(يلاملابةالحلبيان

.593،693،الجملفية

85،203،703،!جليليس

54،46،47،94،16،جم

،234،313،348،الجنبلاطية

361.

(ق5وللنأانألأ!ول)طجنليلن

342،192.

173،

272،

،،33!

.356

.!8،

036،

144،

ح

.164،035،(بلاد)ثة!ه

.935،367،صبيا

.6323الوري/الحنييحامر

،171،002،026كا(ولإية)الحشى

26!،2750276.

.6233!بيثسآل

،211،551،581،162،،لعرالوثى+

!81،361.

.535ءلصا2

.357،طصدديقبنحسئ

،028،(بلفية،ير)كبلفيآظ!سن

285،286،287.

،384،386(لطقبطان)بثاحسن

4،413،لأ388،041411،2،!.4،

41!.

،75،303،(بغدلاو!ي)بلث!احسن

603،703.

،391،،،291حلببمثا)و"ليحسن

491،216،927.

.104،204،الصكلمموبكحسن

453-

.303ءيني،لبورالعسن

.881،ني"لترعماحسن

:21،الشا،يحسنلاطميرأبق-صين

.175،االن!مياحسين

103،933،034ء"يكيابنب!اصين

342،035،351"352.

324،325،البستثجيبمثاحسين

326،328،033،343.

.186،103،!انبلاكلبثساحسين

.792،الصابونجيبكحسين

7893!693،3،ءكشكمسبكحسين

.362،حر!ا؟شحسين

46،68،76،84،85،،7صلب

59،!7،99،101،116،117

121،123،125912،186،188،

2911!3،،002،،103،303402

،502602،803،،903،021211

ء247،303603،،316،023244

،803،314،315،316،933034

.18،الحلف

303"121،1250591!9،،حملأة

3032،لأ402،203،313314،6،

331،337"338،356.

.162،361،حهلاةآل

.!23،286.28،*حمايية

.702،قانصوه!مدبنح!دان

.!2186،21بعت!ا!!زة

40)115،121،125،2!9،،حمعى

502،313،033.

44،47،84كا(أمدة)اللابيضطحكل

05،51،52.

.47،48،05،الأسودولحكل

لأ137،155،158،62،كحش!س

.6!ا،164

.!37!4378الهولة

.361،362،368،حرفوقىحيمر

.232،233،لثمابي6حيمر

358،382،!9،302،35!ا،حيفا

384.
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ح
.691،216،233،الخهزنآل

.571،!6،(،قطاع)الغاسص

.51،461،175،الظعاكية

7،89،99،001،301!،بكخاير

221،412،لأ01،601،901،13؟

531،261"271،281،2!1،013

131،132،133،134،135،136

.341،!13،لأ137،38

61،791،247!،81،471،الخزظة

532،271،275.

.8!267،3،رالخرزر2

.1،281!،51،18،الخثساقسيه

،1016-8959ممرولى)بفتاضر

245،246.

.3!لأ،315،317،االنم!خليل

،226.كيو"تبنءليل

،!ه.خن!

،13.مؤإمه

.1!،بربرودسا!ل!ينخير

.233،"لرصلأحا!آ

.573،يالىاد

87،033،423،133،ث!يةلدا

.153،كا333،533،63

ه!،03،13،34،74،ندنشمهلمماصا

(1548-1538،مصل!اب!اشهطود

.171،لأ66

!152،153،338،33،بثادلديش

الكلجي،بلثاغماقأقي)بلثاددويش

!378،37،!3،363،368،36!ه

093.

.65،66،67،إسينيال!تر

.165،243،252،الترب!دخر

.65،66،خانهالددلتر

65،66،67،101،301،لألدفترد*

801،147،024،241،242،248

53

532،262،271،282،2!3،033"

0542

.243،522،الئرحمةدلتر

،24،62،72،73،74ءال!ممث!رطة

08،541،416،018،181.

.363،114،214ءدسي!

324،،023،231،323"22!6"لممورة

333،434،!34،351،435،358،

038.

..47،48،52،131،بكلديار

.434،534،348،حنادب-

،56،471،246،283،ال!ديوأن

928،2!3،932،353،373.

ذ

.156،صبحذات

ت!ز7دكليى)ا-،لشلريبكالتصفو

1687)،284،285.

31يىتود)3-9لضلريبكالضرفو

.2!3،4!3،،1كا.نيسان

.3،34،85،95!،(مهةا)،لتدت-

.034،341،بلث!اغبر2

.313،الآريرسلان

.6424بداشارضيد

،26،026،262،الفقي!كانركأوا

263،264،265،266،267،268،

26!،0270271،273،273،274،

275،27!.

،163،شيئابي1صضبنرضوأن

164،991.

.،6793!593،3،!خياطجلفيرفو"ن

،038"36،237،437،937!،لرملة"

833،7040804.

،2!481،7،!5،2!،41،لوسيا

992،003،703،313،368،073،

483،104،!04،314.

مامنى)2(.82،(كمبيرهنامعنى)لالروم
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392،ديوصنعلى"بعللىمان

ها36142،46،7،لوسيلية

7!،82،291،602،203.

401501601،لالرايم!نية

ز

282327932،قىرب

335346،347"934

66،!!عسانيوع،الزعمت

07،357-

916017171،طزيا!ونه

173

0413،موسىفيبركاتطزيني

س

8،7411271لأ،سديان!لي

6/07!،85،68،لسب!يه6

27،76،721321!541

،442،842،452ء042،342

8!21!2124

.182،682،جلسرهلم

1،702بمو)قيمر!

334ءلألصمابثاطكينس!د

034،343،366.

375،سعع

1033،333.السمصسعيد

177،طسش!

،002،!76،77،91ا،طسكب!

4021،2!5،802

03!282،بفلاكاسلاضة

33م13123،لروم5سلا!

83،34،95

11،31،41،كية!لو2ل!تلطندة

91،02،12،22،34،27

!8،6!،401،611121،

421،821"031،131،739،

841،861"471،571،762،

814،؟703،71

)67

333

،96،

172

913

278،

33!

،102

34

،82،

123

147،

281،

،91،21،22،(سلض)*ولىسئيم

44،45،53"54،61،73"75،

8!،!.،69،!7،9!،001،101،

،201،301،401،501،601،701

،8010901،011،111،112،113

لأ،121،125،لأ،115،116،1802

261،271،281،134،135،1371

138،13!،041،441،451،154،

162،164،16!"175،232،265.

14!29،سلطذ)في!ىس!ليم

!3،172،173

سلييئعث)صلطك(،0030103،031.

1!3،(طجزهرمم!لود)جمعثاسليم

3!2"

،1932913كا)مملول!لجز"ر،معثاسليط!

165،166،017،طضبثاسليمذ

،1313،315،316،طعنمافانسليط

317،318،31!،032،321،323،

324،327،328،32!،033،331،

332،337،343،344،034،326،

348،34!،264،5931422

3!28،خملثرابنصليملى

10696سلطن)ك!ائوانيسليمد

82،98،09"!1،901،121،!122

126"128،12!،013،132،138،

13!،141،143،151،153،157،

162،163،017،171،172،9117

338،411،042

377،سنيالم!صليمهت

.412،(يصثمقنكمول2ممبارأ!ا)سن!

251،351،561،661،بمثهاصنذ

7613711833،!33

طمثبهز6تر1،طسنبق
%502،(صعلح)مميك!*روك

938.،(*ير)الثهابيألىاصي!

016161،،سيظبنيصيفاأ.س

.91،702!،\!1،7!162،591،6

،6!،16،132لألسيية

(030365814895،،سيوهـس

034-)م502

-454-
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ش
44،،بلطقشاه

!144/45،6،سسارشاه

،02،32،!14،16،1،الثر!سة

26،!6،601،8011121،128

913،145،242،354،267،268،

388،2!1،2!2

محأ(،ولء7!"+هحلأولاالمثرق.لادشر!

!0238!،304

245،فامعهالثريف

،1189116021215!ه؟،كهابيون

216،233،234،235،236،237،

312،343،363

"246،283،الشوقى

56،("ستانبرلىمفتي)*سلامثيخ

81،82،831003،024

!7،893،004!493،3،،لبلدشيخ

904041،413،414

ص

2!\ا،عكرصلاممي

501،382،6014،(سعراليالممافي

،1341،343،343،(اهوأصخربنو

344،352،354،355،365

ظم.ا*ير"لو،:ظرلم(،*عظمالممو

228ء،136،561،571،226،االمر

3431354،355

"376ء156192!المرة

1376،!يني،لمرة

،(و"لصويي!صاصو!"نظر)صعبفي:

،234،المفيربخو

/68،401،6010112،121،عف

125،163،164،1!.،291،\!4،

791،1!8،402،702،902،012،

712"235،236،237،603،631،

132،434،366،374،385.

ح05151،الصفويون

.!،69،2011301

491،102،602،7.

211،792،703،8

05،"سضيوينصفي

321،(ا!و)صؤبنو

،!128،2،الصليبيون

1:016!ه،43

1671173،!صنجق

23!،024"245،74

025،251،253،45

925،026،261،36

027،271،272،37

8؟،276،028،281

!ا،.!288،938،2

413

52

31

53،

ح112

،902

،33

248.

،255

363،

274،

286،

،2!2

154،

183

،021

1365

،35،

175

24!،

،258

264،

275،

287،

،412

طصهـتجق،07،!7،08،81،1125

147،158،174،175،215،226،

922،263،264،272،3!8.

1272!6.711211باثساالمو

388،!ثمور
7،08،1121125،158،،اصياط

،1،491،702،902،213،216!ه

022،222،223،023،231،232،

233،235"236،237،927،203،

503،603،316،318،31!،331،

328،331،933،034،343،344،

345،346،347،34!،357،935،

036،361،362،363!364،366،

367،368،36!،374،378،37!،

038،381،383،384،385،388،

.1،804!3،.!3ا

!!

.017،!16،(اليش)طم!بنو

،321؟68،603،3170318،طبرية

331،344،345،348،934،366،

385"

-455-
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طر!بلس

عبص*ول

!

2،002ليوجىالحليمعبد

06(سلطن)لألطنيالحميدعبد

،174،265،357،،لجبرتىالرءكنعبد

،6،793!3،طقلأدغليممنيا"لرح!نبم!د

603،كبى"موها،رحمنعبر

21؟،باشالألرر،فبمد

.1،348036،361لع!السلامءبد

3!\2!اءالمرعشىالسلامعبد

323!31ء*يضنليبافااللهعبد

؟35،،352،253،إ)ضتجيبلااللهءب!د

355،366

..!3،لالمظمباننااللهعب!د

.222،كوبريليبمث!اأدتهعب!د

314،جم!بنالفءبد

336،السوي!دكطأدقعبد

233347،الملكعبمدآلا

)4،384المباعبود

018،257،(سلطن)"لثلاليعثمان

341،!33،(سلطك)الث!طتعثمان

،،22315كا،222،طوقابواباشاعثم!ن

1311ء(\لملاق1طهـرجيب!فت!اعثميلن

،3،361،362!ه،356،357،358

363،364،366،367،368،36!،

037،371،372،373،374،375"

376،377،378،37!،038،386،

.3!،893،3!9،804

.5،326،327،313لم!لبعثاتمان

.381،382،383،!وكيلجماعئطن

7!3،طجرجمكطبكعثمان

5!493،3،دددتدفكبكعثممان

414،طبلبكعثمان

،386شبيببنعنمان

125137!11811ءعجلون

157ء163،165،7!1،891،!!11

502،702،021ء2240327،035،

366
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11071،171،731،814!6،عمن

كعر"د،204202

عربسكلن،021

1،042!ا541،6ء(بصالض)الزبا

152،772،872،182،282،283

2،192!.،83!،82،582،882ث

292،3!2

004،مصريزعز

ا!06116126105،ءسافل7

224،لروخبنعسلنى

85217223224،طغس

203،503"603،311،312،313

314،315،316،317،318،931

323،327،328،033،331،337

33!،034،343،356،357،038

385،387،093،422

934،035،،237،6030347،محكا

358،365،366،367،936،372

383،384،385،388،093،193

3!2،504،704،804

155،الملا

69"44،45،52،59،المولةعلاء

232!161،215،216،،ل!دينعلمل

233

4!ا،همدترطرإغاعلى

422،بمثاعلى

76،1861918،طنبلا!!اشاعلى

102،202،302،402،502،602

702

1246،247،عسلصلأربفتاع!لي

لأ66،بلثا!موفيعلي

7،(قبيلنبلو!،الم!لوكي)بكعلى

23!،492"92!،403"703،312

037،371،!34،035،356،36كا

372،376،377،37!،038،381

382،383،384،385،393،793

.1،204،3.؟،004،!893،93

،404،504،6040704،804،904

7!3ء!693،النزاويبكعلي

40593!3،!فتيرفوبكعلي

262263265،ال!ريبكعلي

271272273274

493،قطلاشبكعلي

62،الثصحسنبنكللي

702،802،الممنيالدينفخربنعلي

367،،3480036،361،جانبلاكلمملي

378،37!

4.،693بخثرليعلي

215،طددينعلمعلي

.353،357،اللرلأديعلي

.233،أ&كلاآل

185،دكطالعطآل

235236برالزيطفيمحمر

021،!نجر

342،بسو)!لمنزة

6142222223.لأ،طعو"نية

256،322،353

233،عيدآلا

233235،دأرةعين

غ

)25،27،242،276،(الأص)الفز

بردليجلن:؟نظر.برثكي!ت،لألفزهلي

الغزهلي.

،!201،401،911،125،12،غزة

،014163،164،165،991،226،

342،355،936،037،371،372،

373،37!،038،381،383،3!8،

3!!،704،8040041

ف

033331،طدلاريلتحي

333،334،335،346.

.603اللتوة

-45
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76162،!ئانيالعنىالكينلخر

5!1،11!ا،.!1،!165،183،18

1!6،791،891،91!،202،302،

،02،502،602،702،802،902ث

،215ء021،211،212،213،214

228231،232،235،385"

ط!ينولي:،نظر.؟لدينولي،الؤهور

.!رالوربنلىا

54،321،باتن!اهلالر

021،213دا8،فر-خ-ل

702،!164،91،اللهعبيدبنفروخ

68191!1581641،فريخس

91!213

342!.،(اطر)ض!نجو

174923254،262كاهـلضية

،027،271،272ء264،265،266

273،274،275،276،277،378،

27!"028،281،282،283،284،

،1،292!2ء285،386،287،288

392،2!4،3!3"

6424!نا!"د

63143147،متامقائم

248،253،026،262،263

275،277،283"287،292

373،3!4،004"204،411

72،77،84،58ءقووالظبي

217،218،921،022،221

023!254،255،028،312

032،322،323،324،325

،327،32!،334،335،336

353؟351،352"343،035

ا!0383م376

028،286،288،طظزدغلي!ة

2!12!43!4،593،6!

.،935،طشهابيعمربنقمسم

254!17423،كشمية

264،265،266،027،271

247

،ء271

،703،

"391،

،222،

،317!

،326،

،،337

،354،

2!.

36

262

،272،

58

273،274،275،277،278،927

028،281،282،282،284،285

286"287،288،192،2!2،2!3

2!4،393،3!4،593،504

157،158،الفز*ىمسا!مةبنقانصوه

163،164،891،213

!71:02،69،7،ليو\لة5نصوقا

8!،301،901"721،531،861

01،631!،701!8!،38،ةلماهرا

931،041،241،341،541،641

142،542،842،942،052،152

362،172،272،372،572،672

682،783،882،2!2،4!2،173

04،014؟،3،404،504!3،7!ث

14،714فى،114،214،314،414

64،74،يتبايت

1021211أليصقي

1412،القبجلاق

5819153187،فبرص

317،طثماالقبئ

312364،(متو"ليشيخ)قبلان

367

401،121،125ة46،201،،لضس

1!9،502،214،225،226،227

316:33!034،373

16،17،91،(لألؤانصا"لؤ"نص!ة

!6،!8"!!،132:

.الأسودالحمل:نظر2،قيوانلوقره

..!،51،54.55،بقىطؤو

.اس!أدبو!:نظر9،الضطتطينية

1563411354،355،طتطرأنة

412155،التنتم!

)28،03ءيرسلانقليج

.36،قوصوه

6!ا،3!ا،3بم1لكل!-3"03،قوانيه

/أء58،802

6991215!1*.!161،القيسي!ة

216،232،233،234،266،312
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،(9639ثمو،9دقتل)بهكقيل!ى

026،261262.

2!782،982،192،3،لشليبنقيطالى

ك

642062،"!شيا

46،ابك!!يا

381،(صلح)!لهـوبيكر

1471عا183318،الكثف

442،742052152

641الكمابيدة

311212،بثااح!ا!ك

384!!2!ه،ظيئاره!ك

،028،283،284،285،صم!جمك

286،287،288،928

!!\138157163،ل!ل!رك

502،702،318،354.

.1384،زنكصكرايم

،!06،63،64،65،14،أغالكرلأر2

018،103،323،334،33!،034،

34113421351

186102،402!كنى

آئخث!1
1!2،\!4،27!.

بعثامصد؟اظر.بثامح!لى،كوابريلي

ع؟ابربلي.

23،!وليهضرو

261،"عيى

188،(ث!ثقمحصية2ممبيرنمميو&

.357،!.202،402،2،!!اء!18

ل

4،125591316317ل!!ية

931

1153لأ52،ابماص*
171،،78،168،9160017،يم!!

023،251،1275

125164165991،اسبمن

2،225لأ502،8020214

.19،لببهكو

-!ه

05،ينطرد

321،مصىال

68125393314،ا"ل!نه

1316032،331،337

147091391023،المتسلم

323013313310137384

146248025251،أثنرقة

681158،المصل

38،طب!ابمحكمة

4426سلطذ(:ة!لإلمح!

(1،.؟"42،؟4)!فدح6لثانيعمه

45،46،48،61،62،65،81

8!018

291(،62)سلضهلر"بعمه،!

،248ال!سقيمح!

،(لرجم!5!ب!ثاعثمك"بنةابننامع!

356935361368093.

،(1916-7016ممر!كي)ابمثامحطد

،،0639-1638مصرد7لي)ابثامحمد

21391!1،"ليدأبنبمثامع!

1646مصردطي)ورحي!رأ!اشامح!

-1648،،027271!272،273

355356،طث!ثكبثام!كر

2،254،255كاه،طموفيجم!امح!

131،343،1356،النىبثمامح!

357،036،361،362،363،367،

368،038،381،384،386،387،

928،.!3

،248،924،252!رجطقلاممح!دبلثا

21216!،مموابريليفا"م!د

1371374،،للمبابو1ابكمح!

375،376،377،378،37!،038،

381،382،383،384،385،386،

388،3!3،993،104،204،304،

"!.4ة604،704،804"504،؟.4
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276!274،275،الضيبكمح!د

377

4!292،3،3!2قصشسح!دبك

3!4

167،(المؤرخ)المدقيالبكريمحهد

241،244.24!،251،252،26!

0271272

013133!13،)يعىبنمحم!

145،265

.218،324،!تبنمع!

!03،سعودبنمح!

75،803،903،م!طهعبدبنعحه

214،لروخبنم!

،313،ممنذبنطح!

362،1363،جرارمح!

سشقمفتي)قي،لصد4لبكليخليلمح!ر

3221223،433

342،387،المرا!دلىخليلمص!

9913ءبعثاركمءح!

403031،بثا،13،77،محم!دعلي

41!423434

2،264لأ86"لمعبيمحمدالأمين

!317،33،،سلض)اللا،لامعصد

42103،،سلطلن)الثانيمحمود

423

173،174+167،إيلخيولبلئ!امعمود

!ا42،باثاممحت

9،802،212!1،مديشيآل

36،37،18،(سلض)!وسه!

04،24،(سلطلن)الطنيمر*

.64،(سلضأالثطثمرهـد

06،73،917،(سل!نةمر"د؟لر،بع

183،184،918،1!1،031،211

257026،26!،103

152،153ءب!ن!امرا!

904041411412،بك.ر*

4131414.415

291،216.!1،بثامرتنى

،22،!17،1ء(1516)دأبقمرج

45،95،89،112،126،161.

6،502،034!،43،45،مرص

202،373،374،"لمزيريب

1،145ها4،(*نهـثاري!ة)إكستضلن

14602403!6

166،167،168،الغهمبفامسيح

،\!،51،16،17،18،"لمثشروأت

02،!8،201،132

61،257،(سلطمن)!ولمص!ى

341،1353ء(سلطذ)طثيدتممطفى

163،شعينابومصطنى

،،1626-لأ623معروالي)مشامصطفى

258-

926027،"لبسن!جيبدالثطمصطفى

.034،347ء!33،العظمبمالئمامصطفى

704،طنهبلسيبمئامصطفى

.214،ططرزي.صص

266،القينليل!صطفى

028386،طق!ثعلي!ياممطنى

287،388،2!.-

355"911341،معان

،203،503،313،314،طنع!انممرة

316،3310337،338"

156ة،منزل)المعظم

1016161162!ه،لألعنيون

18!،1!5،602"802،.!2،212،

521،2161231،233،235

،78،023،315،324،325،المغوبة

326،335،336،351،384،388،

293

25،32،133،المغول

402،702،(بطو)أولر!

.(هـلاسلامشيخ):"نفيركاسنبول"محي

.!43،4،.43*طي!ة

!حص

،67،68،147،157،158،الملتزم

22!،023،233،235،236،243.

256،287،203،6030312421،

321344345ءكشهابيمماحم
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346،347،348،35!،036

المعني،215ملحم

44،أرسلانملك

92،03،(،-لاذكرد)هنزيكرت

!ب\
61163،!رإيحبئ،مصور

3!ه.6348"لشهابيمنصور

361،363،363،367،368

37!

6691عسفمنصور

234،منكربنو

(6319م!روهلي)باشامويى

261262

218224،الترمممانيموسى

202302،العرقوش!وسى

"533ء(متسلم)!ياوسى"

2،303!7،!.،58،الوعل

81381!،جموها

،313،353،بريكميفائيل

.!7،ميرلأنمير

67،147،157،158،كيري

8،102!6،1!ا،163،186

802،021،213،215،216

،236261ء023،233،235

271،287،2!3،503،603

345،346،347،34!،363

368،372،038،041،414

181163164،نابلس

1،502،702،021!!،\!7

316،321،344،035،381

4!1752،بونابرتنابلإوث

403،311،3!2،3!30415

424

،2،703!2،8!7،ش!اهنكر

9!،لألحنشبنالدينئعر

112/115121

،361.

،47

\!7،

036

0378،

،026

402

،703،

422

1161،

،302،

،22!،

،037،

،344،

،364،

،042"

165

،214،

7014،

5193

،941،

325(

312364،المتوطيالنصارنصيف

367،368،936،374،375388،.

!37،"لنبطيدة

1431302،ل!لغزلىط!ديننجم

265266،حرإمنصف

265،266،سصنصف

!،221228،(لالشموإلي)بعئطنصوح

0013031،"الجديدالنظم،)

374كا،عسكرصيهري)بثانعطن

038،381(

241!81،83،84،*شرأفئقيب

262،272،192،333

915233،نكدال

63،نيؤبوليي

)28،32،نيقية

ص

!!5،13!3،(موإرةب!و!يخ)همام

7018011133134،هوإرة

1682!1،53!،3!!،504

و

،8،202،702!1،1!ه،التيم5"دممط

)1(هامنى147،الولدى

06)(يلاعظمالصمد)*علمييرلألأوز

26634656!41!71

081،322،892"103،513،713،

523،823،043،143،!43(

113116،طفرفوربنا؟لدينوألي

117123015

423،!.75،803،3،لالوعابية

/أ

003،!92،(صلح)يممي

316،317ءكعظمبكياسين

!،372،375،6،!36،يما ل804!الأ،383،604،7،4

الثرفيا)برككبنيص

315

1-64-6
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74،77،اليرلية

،1،214،217!4

321،222،224،

،311،312،313

323،334،325،

033،331،332،

336،343،346،

،353،354،355

377،038،386،

432،2،اليزابكلي!ة

136.

،8!،18،اليمن

631،461،561،

961!071،171،

831،442،942،

8!2،814.

،78،84

218،!لأ2

226،023

317،032

326،327

333،433

035،351

358،375

387،042

31،348

!1،!.

166"167

172،173

254،026

،85

022،

،703

ة322

932،

335،

/52

376،

422.

036ء

،153

168،

174،

م263

لأليمنية

يوحنا

اووحنا

يوسف

وسفيرا

يوسف

367،

!282

و؟ني

.021

،1016،691،512،232،

234"523،266"231،036.

منطسى/باليرلوغومى،35.

.35،كانعكعرزينوسطسلاس

..!3،،لعغمبثط

.6376،377،387جبرمميبن

،202"7،102!6،1!ا"،سيظ

،363"361،362،طشههبي

368،377،378،37!،381،

383،384،387،388،38!.

،202،702،903،العر!وش!

،802."لممني
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ثى!ير،!?/*نما+صبر!!!ه؟%1!!ورص!2!+الب ؟ئ!*.*صء/
ت*لم!ألم!!ةفي**!ثا!ور!ث!3

،"!6ا*!ح!؟!-صلم،*صصث!فيلملم!ؤ

ا-أ.آ8نا3!!!
.؟-،ل

ثإلمثبر!!أاهـ!.3.؟5برحز!ة

.ءص!ص.*دميم7*فيلأ
:8ث!

!قي*؟!الى9!زثا5!هثة.ثا!ائا1\

..

11لبرمكهص-الب..ذ.!بم!!رفى+:"؟\.،-أحمر*ا!ف

نجز*"

ء-ص!!لمدة.\ص3ء*صن!في!ظ3بئ!هـي

لم"11-جم!أ-"لمصار"6*!!*ا!د6!د-هكل!ر!ه؟!ي

ا-؟81،!كا

!!**!1،!+90،لى6--،
6-بن

.هثئن!ص!ثةؤ،ءيثب

في،،ا-.ء"-

؟نح!!إ.-ءهيخد.ح!أ7هـ?1يىشا!!ىلانمبفيأ

إبرلمالجرتئلمحىو!لمح!لأجميو

"-9---.-ا،نج
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الشايلملط!يئ!لمحاجلطيمتئا

0906ا"عاكل05

ار!انولو.

لتدسا،.-ك!ت.ا!إ

ءفياء!!

نة-قوإ

لآألم

لم!!سا\با،1+ترز.!اكثءرصم1

ص!ربر3للارصزألمظائ!بثو..عترةثرفرالاهماةص1بقى-أ!طم

مطنضر!ر،1-يح!عاتز

حماأأبمر!تسا

1!ث!ا-3!-!!أخص!!+

/لا---المدو!ثلروجمين

!م*و7"3-ض!تذا

-.لمصالاأ

ص

جممء!ج لوثئ*ي!

1!!نر

.في

د1زلم\

صاص!مقهدا

لعلاا

لزصدبئر

*حغ

-467-
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9!رعنيمصطط!يلابصقلهؤسطايخة!ؤلحظولاية

لأهميرةلؤي!بخير"؟؟لما!ملىقي!اهحج

نةثمالم!ئر!لأا"

سهلمقياا

1ثظصأؤئ!فمنجرنج"لأ!بن.....فئنجملآ؟؟ا"3.ع.0001:

جمؤألأ.*ثؤ*.8!1تجةبر

لأبغ.:بحتد

ظه!كارة

!ون.لشرمها

سشبةمفا

لف!عمونها

ئرء.!..!-

في!-؟.+1لأ

جرجاقظص.1بهنز

لأأنخص0...8بمر

.....*لألم

ف!جمؤهجمخلمدشةا

سؤ.ا!ص-:.-..:-.

حه.!-.:يو

-بر5"ته،

سوصفىأة1!آع

فيا.مويوة؟.في

ثلأ،\

صؤ!عطءةكلين

يب!ازلبلإ.-.ئح!بربئكى

.المصري1/الحاجطريقالىأعلاهالخريطةفيالنقاروهذهتشير.....:*!
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الموضوعاتثب!ت

...........هةالمقلى

:الاولالقسم

تمهيديةسةادر

.....المملوكيةالسلطنةنهاية:ثلأولإلفصل

.....وتجنيدهما.لميإليك!د،اصصل

.......-..المملوكيالجيش

.....المملوكية،السلطنةانحطاووأسباب

.!.---العثمإن!ة!ع"لاببراطؤديةقيام:الثائيالضل

....اببرا!.الىعثمانامارة
الييباروالا!-دما

....الم!ملوكية-ا،لعثمانيةالعلاقك:ا،لثملث!الص!ل

...ألبستان--.يمنطقةعلي--ا-لنفيىذ-في.!لصرا

....اليكاانماالىوالضوهجمالأميرووة

بينالعلاقاتفيذلكوأثرالتركمانيةيعطبر-لإمإرات

......-صوليي"ا

.....العثمانيةالاثارةمظا!ر:ابعالراألفمل!

......لمالفتح-لنيابعثحاليين!!

.........

........--.إلاعظمحدخرز

.........ا

..........01ا/لديوان

-471-

!

13

13

91

35

33

43

43

47

57

57

95

63

64

!يما6
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